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 1 לטיּפַאק

 ירפוז-םול ש

 רעד ןּופ ןרָאװעגיױמרָאװעג ךיא ןיּב ריד הוא.

 =..טָאג ןײמ ּוד טסיּב ךיוב סרצטּומ ןיימ ןופ .טכַארט

 רעטגילעזטײלצג רעד טרעװ ךיוּב סרעטּומ ןייז ןּופ

 ײגילעזטײל עטסכעה יד ,תוחילש ןַײז רַאפ טליײוװעגטיײא

 ..ןּביו"ג ןּופ טסנּוק יד זיא טײק

 ןּופ טָאה סָאװ ,לאיחי ןּופ עטכישעג יד זיא סָאד

 ןלאפעג זיא סָאװ ,לוצ םַעד טליפעג ןָא-טײהדניק ןײז

 ...סעצײלּפ עגייז ףיוא

 ,טלעװ רעד ףױא ןענַאטשעגפױא זיא טייצ עטכעלש ַא

 תומחלמ יד ןעגנַאגעגכרּודַא סָאװ-רָאנ ןענעז דרע רעד רעּביא

 *עגנעמַאזּוצ ,טלעװ רעד ןּופ רעקלעפ יד -  גוגמ ןּוא גוג ןּופ

 דנַאל סָאד סָאװ-רָאנ ןּבָאה ,תולייח עשינָאעלָאּפַאנ ןיא ןּבירט

 דרע רעד ןּופ ךַאלפרעּבױא יד קירעשייה ַצ יװ } ןגיוצעגכרּודַא

 *עג סָאד ּפָאט ןדעי ןּופ ,ןפָאלשעג טעּב ןדעי ןיא ,טקעדעגּוצ

 רעטגינײּפעג ַא יװ ןטצוטעצ ןּוא טצּומשַאּב ,ןסערפעג סטכעק

 יד ןּופ טצכערק ןּוא סגידבורח ַא דנַאל עצנַאג סָאד טגיל ףֹוג

 ןּוא גוג ןּופ תומחלמ יד ,ןרָאװעג-ןגָאלשעג זיא סע סָאװ ,געלש

 ירַאפ םעד ןּופ טיט יד ןּוא ןעגנַאנעגכרּודַא ןיוש ןענעז גוגמ

 ...טשינ ץלַא ךָאנ ךיז ןרעה תישמ ןטגיטעּפש

 ןייז טזָאלרַאפ טָאה ןּוא ןַאמ ַא ןעגנַאגעג זיא לָאמטסנעד

 ַא זיא גוגמ ןּוא נוג ןּופ המחלמ רעד ךָאנ םירָאװ ,זיוה סרעװש

 ?טמירָארַאפ רעיײז זיא רעװש רעד ,דנַאל ןיא ןעװעג רעגנּוה

 ףיא ןטלַאה םעדייא םעד רעמ טנָאקעג טשינ טָאה  ןּוא ןרָאװעג
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 רע ידּכ ,םיאנּת יד ןיא טגָאזעגּוצ םיא טָאה רע יװ ױזַא ,טסעק
 ןעמּונעג רע טָאה ,ןענרעל הרוּת רעד ןיא ןּוא ןַײיז ןענָאק לָאז
 ףע םירָאװ ,לסייװ ןּופ גערּב םייּב טצעזַאּב ךיז ןּוא ּביײװ ןייז
 ןשטנעמ יד ןּוא טעפ ןּוא ךייר זיא דנַאל סָאד ,טרעהעג טָאה
 ייֵז ןּבָאה, ,ןטעּברַאָאּב ּוצ דרע יד רעדיװ ןעמונעג ךיז ןּבָאה

 יד טימ טלדנַאהעג טָאה יורפ יד ."םיירצמ ןיא טיורּב ןענּופעג
 םירָאװ ,קרעמ יד ףיוא טנוװייל ןּוא ץיצ ייז טפיוקרַאפ ,ןרעױּפ
 טכַאנ-ןּוא.גָאט טָאה ןּוא רעמורפ ַא ןעװעג ןיא ןיילַא ןַאמ רעד
 ,הרוּת סטָאג ןיא טשרָאפעג

 ',ןּוז ַא ןריוּבעג םיא טָאה ןּוא ןרָאװעג-גידנגָארט ּבייוו ןייז זיא
 םּורַא רָאי יירד ןיא .רכשי ןּבעגעגןעמָאנ ַא םיא ןעמ טָאה
 ןטײװצ ַא ןריוּבעג טָאה ןּוא ןרָאװעג-גידנגָארט רעדיװ יז זיא
 שטייט רעד ןיא סָאװ ,לאיחי ןפּורעג םיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןוז
 ,"טָאג רעגידעּבעל,

 דניק ריא טימ זיא רעטּומ יד ןעװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא |
 טסּורּב יד םיא טָאה יז ןעװ לָאמ סעדעי - ןגעלעג טעּפניק ןיא
 טנַאה ריא טימ ּפָאק ןטעקַאנ ןייז יז טָאה ,ןּבעגעג ליומ ןיא
 יד רעּביא הכרּב יד דניק ןריוּבעגייינ ריא רַאפ ןּוא טקעדַאּב
 עמורפ ַא ןעװעג ןיא יז םירָאװ ,טכַאמעג טסּורּב ריא ןּופ ךלימ
 יעג טָאג ּוצ ךָאנ ּבײלרעטּומ ריא ןּופ דניק ריא טָאה ןּוא יורפ
 | ...טקנעש

 ןדעי םירָאװ -- ןּוט טפרַאדַאּב טשינ יז טָאה סָאד רעּבָא
 ּבּוטש ןיא ןירָאטעּפמיק רעד ּוצ ךעלגניי:רדח ןענעז טכַאנרַאפ
 . :ץגיייג םעד רַאפ ןּוא טלעטשעג ךיז טעּב ריא םּורַא ,ןעמּוקעג
 | ..טנעיילעג עמשיתעירק ןשידיי ןייז ּוצ זיּב םענעריוב

  טייווצ ריא ןיוש סע זיא ,זיא רעטּומ יד גנּוי יװ םירָאװ
 טָאה קעװצ םעד רַאפ זַא ,טסיײװ ןּוא טינעג זיא יז ןּוא טרּוּבעג
 למיה ןּופ תומשנ רעמ סָאװ ,ןפַאשַאּב טלעװ רעד ףיוא טָאג יז
 עתמא ןַא יװ טלדנַאװ ןּוא טלדנַאה יז .ןעגנערּבּוצנײרַא ןּבעל ןיא
 רענרעל:ליואוו רעד ןּוא רעמּורּפ רעד ןַאמ ריא םירָאװ ,ליח:תשא
 רע טציז שרדמה:תיּב ןיא ,ןפַאשַאּב סרעסעּב סעּפע רַאפ זיא
 רעמיטכייר ןָא:טלמַאז רע ,טפירש סטָאג טשרָאפ ןּוא געט עצנַאג
 טלעװ רעטייוצ רעד ףיוא ריא רַאפ ןּוא ךיז רַאפ

 ףיא ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךרּור רעטּומ עגנוי יד טָאה



 ?0 , ףײיםיליהּת רעד

 ;עגּפָא ןשָארג רָאּפ ַא ןשטנעּב:טכיל ּוצ גָאטײרּפ ןדעי ןגָארט
 ןּבָאה לָאז יז ידּכ ,טגיילעג ּפעש רערעדנּוזַאּב ַא ןיא ןּוא טרָאּפש
 ריא ןעמּוק ןלעװ ייז ןעװ ,ןעמענּוצפיוא םיחרוא יד סָאװ טימ
 ,תירּב םייּב ןּוא רכז:םולש םייּב ןייז-םינּפ:לּבקמ םענעריוּבעג;ײג
 טימ ןייז ןָאק יז ןּוא ןזיװַאּב סע טָאה יז ,ןעקנַאד ּוצ טָאג
 ,ךיילג ןטייל

 .טכַארּבעגנײרַא ּבּוטש רעמירָא רעד ןיא ןיוש זיא תּבש רעד

 ךיז טָאה ,ּבייו סרעשיפ םעד ךורּב ,עלעמילּב עטתונכש עטּוג יד
 ּואװ ,ּבּוטש:ּבלעװעג ןּופ עגָאלדָאּפ ענרענייטש יד ; טימעג רעייז
 ןגידבוט-םוי טימ ןּוא טרעקעגסיוא ןיא ,טגיל ןירָאטעּפמיק יד
 םענעשעמ ןיא ןטכייל ןציונש:טכיל יד } טישעגסיוא דמַאז ןלעג
 ןדנּוצעגנָא ךעלטכיל יד ;ּפָארַא ןקלַאּב ןקיד ןּופ רעטכייל;גנעה
 .עּפמיק יר .שיט ןטקעדעג:סייו םעד רעּביא רעטכייל יד ןיא
 סָאװ ,ןיכַאדלַאב ןסייו ַא רעטנּוא ןיגינעק ַא יװ טגיל ןירָאט
 רעכעלייל עסייוװ יד .ןעגנָאהרַאפ רעכעלייל עסייוו טימ זיא
 ַא ןּוא ןפַאשעג ריא םּורַא טייקנייר עשילרעטסיוא ןַא ןּבָאה
 :רעּביא רעד ןּוא רעטּומ רעד ןשיװצ ןטינשעג דיײשּפָא ןטייוו
 ףיױא ,לשיט ןיילק ַא טײטש טעּב ריא ןּבענ ,טלעװ רעג
 .ריא רַאפ טגיל רּודיִס ריא ןּוא טכיל ַא ךיז טנערּב סע ןכלעוו
 ריא ןיא עלעמילּב עטתונכש עטּוג יד טציז טעּב ריא ןבענ
 ּוצ ןיוָאטעּפמיק יד ידַּב ,דיילק-תּבש ריא ןיא ,ּביוה:בוט:םוי
 ןשיק ַא ןיא טעּבעגניא טלמירד רענעריוּבעג:ײנ רעד ,ןענידַאּב
 טפָאלש ,לּפַאק ןגידתּבש ןייז ןיא ,ןּוז רעטסטלע רעד .ריא ןּבעג
 ןיא ױזַא .סיפ סעמַאמ רעד ייּב עטכערעג יד ןּופ ףָאלש םעדי
 רעד סָאװ ,םיחרוא יד ןעמענּוצפיוא טיײרגעגנָא לּביטש ןיא ץלַא
 ,םײהַא ןעגנערּב שרדמה:תיּב ןּופ ןעגנַאגעג זיא עטַאט

 טימ ,שרדמה:תיּב ןּופ ןעמּוקעג עטַאט רעד זיא דלַאּב |
 ןּוא טסירנַאּב ּבּוטש ןייז ןיא תּבש םעד רע טָאה דיירפ סיורג
 הע טָאה ,רעכעלייל עסייװ יד רעטניה טקעדרַאּפ ,ּבייוו םּוצ
 | ! טגָאזעגרעטנּורָא

 עבושה רעייז ןּבָאה ןלעװ רימ !ּביײװ ןיימ ,תּבש טּוג --
 ןיּבר ןּופ ןרָאפ סָאװ ,םידיסח ןפָארטעג ּפָאה ךיא .,םיחרוא
 יא .טָאטש ןיא ןטלַאהרַאפ ךיז תּבש ףיוא ןּבָאה ןּוא םייהַא-



 שַא םו ל ש .פ
 קי עט

 ךּוז ןייד ןייז.לּבקמ ןלָאז ייז ,רכז:םולש ןפיוא ןטעּבעג ייז בָאה
 ,דיירפ ןּוא גנַאזעג טימ

 !ןַאמ ןיימ ,ןּוטעג ּוטסָאה טּוג רעייז --
 יישז רענעסעלטַא ןייז ןיא ןּוטעגנָא ,רעטָאפ רעגנּוי רעד

 נָא ּבּוטש רעד רעּביא טָאה ,ּפָאק ןפיוא למיירטש ןטימ עציּפ
 :ַאּב ּוצ םיכָאלמ יד ידֹּכ ,קירּוצ-ןּוא-ןיהַא ןענַאּפש ּוצ ןּביוהעג
 ?עגנײרַא ּבּוטש ןיא תּבש דובּכל םיא טימ ןענעז סָאװ ,ןסירג
 ; ןעמּוק

 !ןוילעה יכַאלמ ,תרשה יכַאלמ ,םכילע םולש --
 ירּוחֹּב ןייז ןּפרָאװעג טָאה סע סָאװ ,ןטָאש רעגנַאל רעד

 ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא ,רעפרעק רעגנּוי רעטרַאדעגסױא ,רעש
 :לעװ ,ץיצ ןּוא ךּוט סעצילָאּפ יד רעּביא טירט עכעלעמַאּפ טימ
 ".ןעגנָאהַאּב ןעװעג רעכעלייל טימ תּבש דובּכל טציא ןענעז עכ
 םייּב ךיז טָאה רעכלעװ ,ןּוז רעגירעי:ייוצ רעד ,רוכּב ןייז ךיוא
 ַאֹּב ,טּפַאכעגפיױא ףָאלש ןּופ ּבּוטש ןיא ןעמּוקנײרַא סרעטָאפ
 ,תואפ ,עטרעצעגסיוא יד טימ ,לּפַאק ןטעמַאס ןייז טימ טדיילק
 הע טָאה עטַאט רעד יװ ןּוא ןעגנַאגעגכָאנ רעטָאפ םעד ךָאנ זיא
 יר ןעװעג:םינּפ:לּבקמ ןּוא טשטַאּפעג ךעלטנעה יד ןיא ךיוא ךיז
 .ןעמּוקעגנײרַא ּבּוטש ןיא ןטַאט םעד טימ ןענעז סָאװ ,םיכָאלמ

 טָאה ןעמ ,ןזיװַאּב םיחרוא עטשרע יד ךיז ןּבָאה רלַאּב
 סָאװ ,ןיכדרמ 'ר ןכַאװש םעד סמערָא יד רעטנּוא טריפעגניירַא
 עטלַא יר ןּופ לָאמטסנעד גהנמ רעד יװ ,ןּוטעגנָא ןעגנַאגעג זיא
 עסייװ ןיא ,עציּפישז רעסייוו ַא ןיא ;ןסייװ ןיא ,תּבש דובּכל

 רע סָאװ םיוק ,שּולח ַא שטָאכ ,יכדרמ 'ר רעטלַא רעד ,ןקָאז
 ,רעטרעגָאמעגסױא ןייז ןּוא סיפ יד ףױא ןטלַאהעג ךיז טָאה

 רעסייװ רעד ןּופ ןלַאפעגסױרַא זיא רעּפרעק רענעּפמּורשעװנײא
 ,הוצמ רעד ןּופ ןגָאוּפָא טנָאקעג טשינ ךיז רע טָאה ,עטָאּפַאק
 .םולש, עלַא ףיא ןייז ּוצ - הקזח ןייז ןעװעג זיא עכלעװ
 "ר שמש ןייז םערָא םעד רעטנּוא םיא טָאה טריפעג ,"סרכז

 ןּוא ךעלקיטש סױא ןצנַאגניא ןענַאטשַאּב זיא רעכלעװ ,היעמש

 ,טקילפעצ ,ןסירעצ ןעװעג זיא עציּפישז ענירג ןייז ;ךעלקערּב
 ףרָאּב ןייז ךיוא ױזַא ,עציּפישז ןייז יװ ױזַא ןּוא ,טנערטעצ
 יב ןָאנּבױא טצעזעגקעװַא ןיכדרמ 'ר טָאה ןעמ ,תואּפ ןּוא

 ןױש ןענעז סע ןכלעװ ףיױא ,ׁשיִט ןטקעדעג:סיײװ ןגנַאל םעד
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 ךעלרעלעט ןּוא ריפ ןרַאפ רעזעלג יד טלעטשעגנָא ןענַאטשעג
 י ,סעּברַא ענעטָאזעג ןּוא לּפע רַאפ

 טימ ןדיי -- ,ןדיי;טָאטש יד ןעמּוקעג ןענעז בר ןכָאנ
 -עגסיוא ןגער ןּוא טניװ ןּופ ,דרעּב עצרַאװש טימ ןדיי ,עטיור
 ,סעקינדירַאי ,תוכאלמ-ילעּב ןדיי ,רעמינּפ עטר עטעטסָארּפ
 טגעה יד ייב טריפעג ןּבָאה ייז .סרעלדנעה ,רעשעװ-ןצלעּפ
 םעיינ םעד ןעמּוקעג ךיוא ןענעז עכלעװ ,רעדניק עגנוי ערעייז
 .טצעזעגסיוא ןשיט יד םּורַא ךיז ןּבָאה עלַא .ןסירגַאּב ּוצ די
 תכרּב ַא ייז ןּבָאה ןײלַא ןּוא טלייטעצ רעדניק יד ךעלעּפע יד
 ,ריּב ןּוא סעּברַא יד רעּביא טכַאמעג

 -טעג עסיורג ןּופ ,ןשטנעמ עכַאפניײיא ןעװעג ןענעז סָאד
 םולש ןעװעג ןענעז ייז ,טסּואװעג טשינ יז ןּבָאה ןגעװ עכעל
 ןּוא .טעּבעג ןטסָארּפ טימ םיא ּוצ טנװַאדעג .טָאג רעייז טימ
 ּוצ טדנעװעג ךיז ייז ןּבָאה ,ןעגנַאגעג טכעלש ייז זיא סע ןעװ
 ייֵז ,םיִליהּת ןייז ךרּוד ,דוד גינעק ןּופ ליומ םעד ךרּוד םיא
 ,דיל ןייש ַא טימ טסירגַאּב דיי םענערױּבעגיײינ םעד ןּבָאה
 זיא טָאג, :עמיטש רעגידנטעּב ַא טימ ,גידמעטָא-ץרּוק ןעגנוזעג
 רעדלעפ עטעפ ףױא .ןלעפ רימ טעװ טשינרָאג ,רעפעש ןיימ
 ",.ןָא ךימ רע טקנירט ןרעסַאװ עגיאּור ייּב ,ךימ רע טרעטיפ
 ןכָארקעג זיא ,טּפַאזעגכרּודַא ןצפיז ןּוא ןצכערק טימ ,דיל סָאד
 ןיא סע  .גרַאּב ןגידרענייטש ַא ףיוא דרעפ עדימ יװ ,רעװש
 רעכעלשטנעמ רעמירָא עלעסיּבַא ךָאנ טעּבעג:רערָאנש ַא ןעועג
 עלעסיּב ןכָאנ ןצכָא סָאד ןּוא הסנרּפ ןגעװ ץכערק םעד  .דיירפ
 סָאװ ,סנּפָארט ענייז ,ןּוגינ םעד ןיא טרעהעג ןעמ טָאה טנוזעג
 ,ערעטיש רָאנ ,עלופ ןייק ןעװעג טשינ ןענעז ,ןּבעגעג טָאה רע
 .עגסיוא ,רעגיטכיזדניוש ףיוא ןגער -- טייקסיז ןָא ןּוא יוט ןָא
 | | ..,ררע רעגידמַאז ,רענעגיוז

 =עגנּוי ערטסַאילַאכ ַא ןּוא טנפעעגפיוא ךיז טָאה ריט יד
 .מיירטש יד טקּוררַאפ ,סעטָאּפַאק ענעסעלטַא ענעסילשעצ ןיא טייל
 ,םענייאניא ךיז ןטלַאהעג ,ןעמּוקעגנײרַא ןענעז ,טייז ַא ןָא ןעל

 ,סמערָא ןּוא טנעה ךרּוד ןעמַאזּוצ ןדנּוּברַאפ |
 !תירּבילעּב ,תּבש טּוג !ןדיי ,תּבש טּוג --
 ירָאנ ךיז ןּבָאה סָאװ ,םידיסח עּפֹּורג ַא ןעװעג ןענעז סָאד

 .ןיּבר רעייז ןּופ טרָא םעד ןּופ ,עכסישפ ןּופ טרעקעגמּוא סָאו
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 ףיוא ,ןקַאזָאק יד יװ ױזַא ,טייז ַא ןיא טְקּוררַאפ ןעלמיירטש יד
 עגידעמַאלפ ןּוא דרעּב עגנַאל עגיציּפש טימ ,ּפעק עטלָאגעג יד
 ןבָאה ייז ,ןילַא ךיז רַאפ הרבח ַא ןעװעג ייז ןענעז ,ןגיוא
 ײז סָאװ ,ןכַאז עכעלרעדנּואװ יד ןלייצרעד ןייא ןיא ןטלַאהעג
 ןּוא ןענרעל ןּופ ןגעװ עיינ יד ןגעװ ,ןיּבר םייּב טרעהעג ןּבָאה
 רעגילייה, רעד ,עכסישּפ ןופ רעדנייגַאּב רעד סָאװ ,ןעניד טָאג
 .,דיירפ ךרּוד טָאג ןעניד ּוצ -- טריפעגנייא טָאה ,"דיי

 ןטלָאגעגפָא ןלעג ַא טימ ןַאמרעגנּוי ַא ,ייז ןּופ רענייא ןּוא
 :וצ ךיז ןּבָאה עכלעװ ,תואּפ עגידנעילפ עלעג ייוװצ ןּוא ּפָאק
 טלייצרעד - לדרעּב ןגיציּפש ,לעג:דנָאלּב ןייז טימ טשימעגפיונ
 יד ,עדמערפ יד ןֹופ ךיז גידנרעטש טשינ ,תובהלתה סיורג טימ
 ןייז ייּב ןעװעג ךָאנ זיא רע ןעװ "דיי ןגילייה, ןּופ השעמ
 .גיא ןלייצרעד ןטלַאהעג ייז טָאה רע סָאװ -- ןילגול ןיא ןיּבר
 : ; ןטימ

 ןיא ןיּבו םייּב ןעװעג ךָאנ זיא דיי רעגילייה רעד ןעוופ
 סיורג ןּופ ןכייצ סלַא ןילּבּול ןּופ יּבר רעד םיא טָאה ,ןילּבול
 רעד ,רמעה ןגייא ןַא סנייז ןדָאּב םּוצ גָאטײרפ ןעקנָאשעג דובּכ
 זיא ןּוא דמעה סניּבר םעד ןעמּונעג טָאה דיי רעגילייה רעניילק
 ,ןַאמירָא ןַא ןפָארטעגנָא רע טָאה געװ ןפיוא ,הוקמ ןיא ןעגנַאגעג
 ןפנָארּב קנּורט ַא ףױא הבדנ ַא ןטעּבעג םיא ייּב טָאה סָאװ
 רעגילייה רעד טָאה ,טַאהעג טשינ ךעּבענ רע טָאה טלעג ןייק
 םעד ךיא ּבָאה ָאד - סָאװ ּוד טסייװ, :ןַאמירָא םּוצ טגָאזעג ךיי
 ןּוא קנעש ַא ןיא סע ץעזרַאפ ,סע ּוד טסָאה ַאנ ,דמעה סניבר
 ,ןרָאװעג:רָאװעג רעטעּפש זיא ןעמ זַא ,ןפנָארּב קנּורט ַא ריד ףיוק
 רמעה סטניּבר םעד ,ןֹוטענּפָא טָאה דיי רעגילייה רעד סָאװ
 - רעדּורעג סיורג ַא ןרָאװעג ךָאד זיא ,רוּכיש ַא ןּבעגּוצקעװַא
 טלָאװעג םיא ןּבָאה םידיטח ,ןיּבר םּוצ טּפעלשעג םיא טָאה ןעמ
 טּוט דיי ַא זַא, ;טגָאזעג ןּוא טכַאלעגסיױא ךיז רע טָאה .ןסרוד
 ךיז טדיירפ ןּוא הכרּב ַא רעּבירעד טכַאמ ןּוא ןפנָארּב קנּורט ַא
 !רעדמעה סניּבר םעד יװ גיטכיו רעמ סע זיא ,טָאג ןייז טימ
 סע טקנירט ןעמ ןעװ ,ןפנָארּב קנּורט ַא ךרוד ּוליפַא םירָאװ
 ".ןעניד טָאג ןעמ ןָאק ,ןגעװ סטָאג רַאפ
 טימ טקעטשעגנָא ןעװעג ןיוש זיא רעכלעװ ,םלוע רעד == |
 --"הרתי המשנ, ַא דיי םעד טיג סַאװ -- תּבש ןּופ ךיירפ רעד
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 .טקעלעג ןּוא הָרֹוּת סניּבר םעֶד טימ טדיירפעג רעייז ךיז טָאה
 : | | .רעגניפ יד ןופרעד;

 רעד ןּופ יִרפ ױזַא ךעּבעֶנ רע זיא ,ריא טניימ סָאװ ןּופ ןּוא;
 צרעגנּוי רעטרעטסיגַאּב רעד רעטייוו טלייצרעד --*} קעװַא - טלעװ-
 .דנּוּב ַא רע טָאה גוגמ ןּוא גוג ןּופ המהלמ רעד ךָאנ, -- ,ןַאֿפ
 ,ץינעשזָאק ןּופ ריגמ םעד טימ ,ןילּבול ןּופ ןיּבר םעד טימ טכַאֿפעג-
 :ר;ג שרעדנַא טשינ ןרַאּפשניא ךיִז ןלָאז יירד ייז זַא
 .ליפ ױזַא .ןּבָאה יירד ייז .ןעגנערּבוצּפָארַא דרע רעד ףיוא ןהישמ-
 .דיירפ ,ןייװֶעג רעייז טימ טּמערּוטשעג ,ןעלמיה יד ןיא ןטעּבעג-
 ןייק טנָאקעג טשינ ייז טימ ןּבױא ךיז טָאה ןעמ זַא ,טעּבעג ןּוא
 הלעמ לֶש הֹביִׁשי רעד .ּוצ ירד עלַא טָאה ןעמ ןּוא ,ןּבעג-הצע
 "..ןרָאװעגירטּפנ רָאי ןּבלעז ןיא ייז ןענעז ירד עלַא ...ןפּורעג

 םניּב ּבר .יבר רעזנּוא טנייה רימ ןבָאה רַאפרעד רעּבָא, |
 םעד טימ דיִסִח רעטייװצ ַא ךיז טריירפ -- "..,! עּכסישּפ ןּופי
 | | .ןיּבר .ןגידעבעל ןגיטנייה

 ןיבר ןּופ תוישעמ עשידיסח טלייצרעד ךיז ןעמ טָאה ױזַא
 ןּבָאה תויִשעמ ערַאּברעדנּואװ עלַא יד ,טרוּבעג סלאיחי יב
 ןגעלעג זיא רעטּומ עגנוי יד ּואװ ,טעּב םעד ןיא טּבעװשעגנײרַא
 ןּוא ,רעכעלײל עסיײװ יד רעטנּוא דניק ןריוּבעג:יײנ ריא טימ- =
 רענעריוּבעג-ײנ רעגידנפָאלש רעד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע |

 ...רעטּומ ןייז ןּופ ךלימ רעד טימ ןייא ייז טקנירט
 יד ,טקּורעגנעמַאזּוצ גנע ךיז ןּבָאה שיט םייּב םידיסח יד

 ןסקַאװעגנעמַאזּוצ דנַאנַאטיּפ ךיז ןענעז סרעּפרעק עכעלטננולי
 יד ףיוא ןטעּוליס עקסעטָארג טנכייצעג ןּבָאה סנטָאש ערעיײז
 ;ענּוצ תוישעמ יד ּוצ ךיז ןּבָאה עלַא .ּפַאלוּפ ןפיוא ןּוא טנעװ
 ָסָאװ ,תודימ עטּוג יד ןֹופ טלייצרעד ןּבָאה םידיסח יד .טכרָאה
 ןגעװ טלייצרעד ןּבָאה ייז ,שיט סניּבר םייּב ןָא ךיז טנרעל ןעמ
 ןופ לוע םעד ךיז ןּופ ּפָארַא ןעמ טפרַאװ ןיּבר םייּב סָאװ ,םעד
 ןעמ ,הסנרפ ןּופ ןגָאװ ןּופ סא ךיז טנַאּפש ןעמ .טלעװ רעד
 רַאפ וילּב ןבעל ַא ןיא סע ןּוא ןגרָאז עלַא ןּופ ךיז טײרפַאּב-
 ןּופ דיירפ רעד ןגעװ טלייצרעד ןּבָאה ייז ,קעוװצ ןרעכעה ַא

 ,טָאג ּוצ עּביל סיוא סױרַא;טמָארטש סָאװ ,ןענעװַאד ןּוא ןענרעלי
 / רערעכעה ַא ןיא ןדנּוּבעגנָא ןיּבר םייּב טושּפ ךיז טליפ ןעמ יוװ
 טרעהעג ןעמ רָאנ ,ןײלַא טשינ ןיא ןעמ ןַא ,טליפ ןעמ ,טלעו
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 ןּבָאה ּוצ ּביל ידּכ - ןּבעל ּוצ סָאװרַאפ ָאד ןיא סע .,ןעמעוו ּוצ
 ,טָאג

 ,לּביטש סהשמ-ךּורּב טלּופעגנָא ןּבָאה סָאװ ,ןדיי עטסָארּפ יד
 ןּוא האנק סיורג טימ םידיסח עדמערפ יד ףױא טקּוקעג ןפָאה
 רעד ןּופ ןרָאװעג-טקעטשעגנָא ךיוא ייז ןענעז זייוװגיצנייא .תחנ
 ןּבָאה ןּוא טײלעגנּוי יד ןּופ טלַאשעגסױרַא טָאה סָאװ ,דיירפ

 +רַאפ ןּוו טלעװ רעמירָא רעייז ןּופ ןעמּונעגסױרַא טליפעג ךיז
 םסָאװ ,טײקמירַאװ סָאד ,סרענעש ןּוא סרעכעה סעפע טימ טנינייא
 ףיא טָאה ,םידיסח עדמערפ יד ןּופ טלַארטשעגסױרַא טָאה
 =וצ טגינייאעג ןּוא ןעמּונעגמּורַא ןעמעלַא ,טגיײלעגּפָא ךיז עלַא

 ןענעז ןּוא ןגרָאז ערעייז ןָא ןסעגרַאפ ןיוש ייז ןּבָאה .ןעמַאז

 עדמערפ יד סָאװ ,טלעװ ערעדנַא ןַא ןיא ןרָאװעג-ןגָארטרַאפטימ
 ,טכַארּבעגנײרַא ןּבָאה

 ייס .ןעגניז ּוצ ןּבױהעגנָא ייז ןופ רענייא טָאה גנילצּולּפ

 יז ,ערעדנַא ץנַאג רָאג ןעוװעג ןענעז ןוגינ רעד ייס ,רעטרעװ יד

 עטעפ ףױא ןרעטיפ ייז לָאז רע, ;טָאג ייּב ןטעּבעג טשינ ןּבָאה

 ןעניד ּוצ םיא ץרַאה רעייז ןגינייר לָאז רע רָאנ; .,,"רעדלעפ

 טײלנַאּב טָאה סָאװ ,ןּוגינ רעד ךיוא ןּוא *...טײקגיטּפַאהרָאװ ןיא
 +נצכערק ןייק ,רעגידנטעּב ןייק ןעװעג טשינ זיא ,רעטרעװ יד

 =בייל ַא רָאנ ,ןגעװ עגידרענייטש ףיוא רעגידנכירק ןייק ,רעגיד

 ,טמערּוטשעג רע טָאה לָאמלײט ,ןגָארטעג לגילפ ףיוא יװ ,רעט

 ףױא ץלַא ךיז ןֹופ טרַאשעגקעװַא ןּוא טשטַאּפעג ןצַאט טימ

 לָאמרעדנַא ןַא - ."געװ םעד סיוא;טרעק , ;סקניל-ןּוא-סטכער

 דיירפ ,דיירפ רעטיול ןעװעג זיא רע ןּוא ןעגנַאגרעד ןיוש רע זיא

 טְקֹּוצרַאפ גידנעטש טרעװ סָאװ ,טַאז טשינ לָאמנייק טרעװ סָאװ

 רע זיא לָאמַאטימ ןּוא .טשרּוד םענעגייא ריא ןּופ היח ַא יװ

 ןיױש ליװ רע ,ליטש ,ליטש -- ,ןרָאװעג-גיאּור ןצנַאגניא ןיוש

 ןּוא סיוא:טייג ןּוא ענינייז סָאד טכיירגרעד טָאה רע ,טשינרָאג

 ,.,תומילש רעגיּביײא ןיא טמיװשרַאפ
 ףיז טָאה טפַאשקנעּב ַא ,ןרָאװעג;טפַאגרַאפ זיא םלוע רעד

 טפַאשקנעּב רעטױל רַאּפ ןּוא רעצרעה עשידיי ןיא ןדנּוצעגנָא
 ױצ ןעמַאזּוצ ןּבױהעגנָא ךיז ייז ןּבָאה למיה ןיא רעטָאפ ןכָאנ
 ךיז ןּבָאה יז .ןסעזעג ןענעז ייז ּואװ ,קנעּב יד ףיוא ןעלקָאש
 ךּוא .דנּוּברַאפ ,טנעה יד ייּב ערעדנַא סָאד סנייא ןטלַאהעג
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 ןייא ןיא ,ףּוג ןייא ןיא ןסקַאװעגנעמַאזּוצ יװ ,ןעוװעג-טּפינקרַאפ
 :קנַאדעג םעד ןּוא טרָאװ םעד ךרּוד המשנ

 .םַאהרָאװ ןיא ריד ןעניד ּוצ רעצרעה ערעזנּוא גינייר,
 יר ךיז ןּבָאה ױזַא ,טלקָאשעג ךיז ןּבָאה יז יװ ױזַא ".טייקגיט
 .ייז טימ טצנַאטעגטימ ןּוא טלקָאשעגטימ טנעװ יד ףיוא סנטָאש

 ,תובהלתה ןּופ טקניטסניא םעד ךרּוד טליפעג יװ ,גנילצולּפ ןּוא
 ךָאנ ןּבױהעגנָא ןּוא ןּביוהעגפיוא םענייאניא עלַא ךיז ייז ןּבָאה
 ,טייהרעגידנעייטש ךיז ןגעװַאּב ּוצ ןוגינ רעייז ןּופ םטיר םעד
 רעד ךיז טָאה ןייװגיצנייא -- ךעלעמַאּפ ,ךעלעמַאּפ טשרע םּוצ
 ;טדניצ סָאװ ,רעייפ ַא יװ ,ןעלקיװאּוצרעדנַאנּופ ןּביױהעגנָא ןוגינ
 ױזַא ,רעגידנלייא ,רעקנילפ ןרָאװעג זיא ָאּפמעט רעד .רעטנּוא
 / ערעייז ןּוא תואּפ ערעייז ,סרעּפרעק ערעייז ,טירט ערעייז ךיוא
 ןרָאװעג;ןסעזַאּב ןטלָאװ ייז יװ ,ןעזעגסיוא טָאה סע ,ןעלמיירטש
 תּושר ןייז ןיא ןעמּונעג ייז טָאה סָאװ ,חוּכ ןגיטכעמ ַא ןופ
 ,טזָאלעגּפָא טשיג רעמ ייז טָאה ןּוא ןײרַא

 ,טיילעגנוי יד ןּופ טמָארטשעגסױרַא טָאה סָאװ ,ריירפ יד
 ךיירפ רַאפ .ןדיי עגירעיורט עשימייה יד ךיוא טקעטשעגנָא טָאה -

 ןּבָאה ייז ,ןגױא עטלַא ערעייז ןיא ןרערט ןזיװַאּב ךיז ןּבָאה
 ייז ןַא ,טליפעג רָאנ ןּבָאה ייז .סָאװרַאפ טסּואװעג טשינ ןײלַא |

 טימ טלּופרעּביא זיא ץרַאה רעייז זַא ,ךעלקילג ךעלדנעמּוא ןענעז
 טגינייארַאפ טליפעג ךיז ןּבָאה ייז ,טּפַאשקנעּב ַא ןּוא טייקסיז ַא
 רעכעלדנעטשרַאפמּוא רעסיורג ַא טימ ןעמַאזּוצ ןדנוּברַאפ ןּוא
 ,,,דיירפ

 ןטסכעה םעד ּוצ טכיירגרעד טָאה דיירפ יד זַא
 םיחרוא עדמערפ יד ןּופ רענייא ןפּורעגנָא ךיז טָאה ,זַאטסקע
 ,םענעריוּבעג:ײנ ןּופ רעטָאפ םּוצ

 !ןפנָארּב לסיּב ןייק טשינ טסָאה ּוד ,השמ-ךּורּב --
 ןסעגרַאפ רע טָאה סָאד .טַאהעג טשינ רע טָאה סָאד ,ןיינ

 ,טײרגעגנָא ָאי טָאה רע סָאװ ,ריּב עלעסיּב סָאד .ןטיײרגּוצנָא
 .רעּביא רָאנ זיא לשעלמ.תבש ןיא .ןעגנַאגעגסױא ןיוש ךיוא זיא
 ,ןייו;שּודיק לסיּבַא ןּבילּבעג

 רעד ךיז טרעפטנערַאפ -- ,תירּב ןפיוא םשה הצרי:םא --
 .רעטָאפ רעגנּופ

 - ,רעטָאפ םּוצ רעדמערפ רעד טגָאז -- ,הטוש ּוד ,ייא --
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 זַא !ןרעװ ּוצ רוּכיש ןפנָארּב ןּבָאה ןעד ןעמ ףרַאדַאּב טשינ ַא

 ! ןפנָארּב ךיוא רעסַאװ טרעװ ליװ ןעמ

 טּפעשעגנָא ,רעסַאװ לדניט םּוצ ןעגנַאגעגּוצ זיא רע ןּוא

 -=יןרָאװעג:רוּביש ןּוא -- ןעקנּורטעג ,טכַאמעג-הכרּב ַא ,ּפעש יד ןיא

 -ייןרָאװע ג-רוּכיש ךיוא ןּזא ןּוטעגכָאנ םיא ןּבָאה ערעדנַא יד

 יד ןּופ רענייא טזייװַאּב -- ,ןּוז ןייד טסליװ ּוד זַא --

 םיא ּביג ,דיסח ַא ןייז לָאז -- ,ןירָאטעּפמיק רעד ףיוא עדמערפ

 ךעמ ףרַאדַאּב רוּכיש םירָאװ ,רעסַאװ ּפעש רעד ןּופ קולש ַא ךיוא

 +ןייװ ןּופ טשינ -- "ןיימ אלא ,ןּבירשעג טייטש סע יװ ,ןייז

 ..!טָאג ּוצ דיירפ ןּופ רָאנ

 .טָאג ּוצ דיירפ ןּופ ןרָאװעג-רוּכיש ייז ןענעז עלַא ןּוא

 +:ןיכַאדלַאּב ןסייוו ריא רעטנּוא ןגעלעג זיא רעטּומ עגנּוי יד

 .טייצ ןּופ ךָאד יז טגעלפ ,רעכעלייל עסייוו יד טימ ןעגנָאהַאּב

 ןופ דיירפ יד ןעעז ןּוא טלַאּפש ַא ךרּוד ןקּוקסױרַא טייצ:ּוצ

 .גנַאועג ןעמּורפ םּוצ ןרעהנייא ךיז ןּוא םידיסח עדמערפ יד

 ןשיק ןיא טעּבעגנײא םענערױּבעגײנ ריא ןטלַאהעג טָאה יז

 נוי ריא .ץרַאה ריא ּוצ טקירדעגּוצ םיא טָאה יז ,ךיז ןּבענ

 ןטלַאהּוצּפױא לוע רעד סָאװ ,ןגרָאז ערעװש יד ןּופ סָאװ ,םינּפ

 --ןעלסקַא עריא ףיוא טגײלעגּפױרַא ירפ ױזַא טָאה החּפשמ ריא |

 יא - ךיז ןעלצניר ּוצ ןּוא ןרעצרַאפ ּוצ ירפ ןּביױהעגנָא טָאה

 יֿפָא טָאה טנַאה עגידנטסיירט ַא .ןרָאװעג-טרעטײלענסױא טציא

 טָאה טייקשיופ עשילדיימ ַא ןּוא ,ןגרָאז עלַא ריא ןּופ טשיװעג

 ןדנַארןגױא עטעלגעגסיוא יד ףיוא טליּפשעגסױרַא קירוצ טציא

 ןּופ טייצ רעד ךרּוד טָאה הקבר םירָאװ ,לימ ןגנּוי ןּופ ןּוא

 םימ יז טָאה - ,טרנַאװ ןּוא לדנַאה ןּופ טּורעגּפָא טעּפמיק רעד

 .טסּורּב ריא ייּב םענעריױּבעג-יײנ ריא ףיוא טקּוקעג תחנ ןגידיירפ

 -*רעּביא לדנרעטש ןטציװשרַאּפ ןייז רעּביא טנַאה ריא טימ טָאה יז

 :ןײרַא לרעיוא ןיא םיא טרעטסילפעג ןּוא טריפעג

 ".ייז יװ דיסח ַא ןייז טסלָאז ּוד ,דניק ןיימ,
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 2 לטיּפַאק

 ל?גניי שיריי א ןּומ גנילירפ רעד

 טקעמשעג טָאה ּבוטש ןיא ,גָאט-רעמּוז ַא ןיא ,חסּפ ךָאנ
 ,רעכעטער עשירפ ןּוא זָארג טימ -- ןסיורד רעד ,װָאשטש טימ
 תילט ַא ןיא ,ןּוז ןגירעייריפ ןײז ןעמּונעג השמ-ךּורּב טָאה
 טרימשַאּב גינָאה טימ לגייב ַא םיא טָאה עמַאמ יד ,טלקיוװעגנייא
 ןסיורדניא ,ןײרַא-רדח ןיא ןגָארטעג ,טקעטשעגנײרַא טנַאה ןיא
 ןעװעג זיא ןענירעד .למיה ַא ןּוא ףױה ַא ןעװעג זיא רדח ןופ
 עלַא ןענעז ייז .רע יװ ךעלגנזי ,רעדניק ךס ַא רַאפרעד ,לקנּוט
 ,יּבר רעד ,טנעװ יד םּורַא ךעלקנעּב עג ר;דינ ףיוא ןסעזעג
 .ַאֹּב טָאה ,רעגניפ עסיורג רעײז ןּוא טנעה עגנַאל ,עגנַאל טימ
 ןכלעװ ןּופ ,טַאלּב סָאד לגייּב ןייז ןופ גינָאה םעד טימ טרימש
 ינַאק ַא ןּוא לטײט ַא טימ ןויװעג םיא ןּוא טנרעלעג טָאה רע
 ,"תיּב; ַא ןּוא "ףלַא; ןַא קישט

 ןּופ רּודיִס ןיא סנכײצ יד םיא ןענעז לסיּבַא רעטעּפש
 לָאמַא ןיוש ייז טלָאװ רע יװ ,ןעמוקעגרָאפ טנַאקַאּב יֹוזַא ּב"א
 זַא ,ןזיװעגסיוא ךיז טָאה סע ,טנעקעג ןּוא טנרעלעג ןעװעג
 .ןריוּבעג ךָאנ ןיא רע רעדײא ןזַא -- ,ױזַא עקַאט זיא סע
 עצנַאג יד טלעװ רענעי ףיוא םיא טימ ןעמ טָאה ,ןרָאװעג
 טלקיװ טציא ,ןסעגרַאפ ץלַא רעּבָא טָאה רע .,,טנרעלעג הרוּת
 ּוצ ןעקניװ י ײז ןּוא ,םיא רַאפ רעדנַאנּופ רעדיװ ץלַא סָאד ךיז
 ,עטנַאקַאּב עטלַא יװ ,תויתוא יד ,םיא

 רעד זַא ,ּוצרעד טמּוק סע ןעװ ,רָאי ַא טימ רעטעּפש = |
 - "ץראהו םימשה תא םיהלא ארּב תיִשאִרֹּב, םיא טימ טנרעל יּבר
 ,"דרע יד ןּוא ןעלמיה יד ןפַאשַאּב טָאג טָאה טשרע םוצ
 רעײז ךיוא שמוח ןּופ דרע רעד טימ ןעלמיה יד םיא ןעמיק
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 ,דרע רעד טימ ןעלמיה יד טשינ ןענעז סע  .רָאפ טנַאקַאּב

 רעּביא ןּוא סיפ ענײז רעטנּוא ןסיורדניא סוא ךיז ןעיצ סָאװ

 ןעמ ידּכ ןגעװ לשמ ַא רַאפ ָאד רָאנ ןענעז ענעי .ּפָאק ןײז

 רעגיטכיר רעד רעּבָא .סיוא-ןעעז דרע ןּוא ןעלמיה יװ ןסיװ לָאז

 ןעק רע ןוא ,שמּוח ןיא ךיז ןעניפעג ךרע עתמא יד ןּוא למיה

 טּבעלעג לָאמַא טָאה רע ּואװ ,לָאמַא ןּופ טּוג יױזַא ןיוש ײז

 .ןעמּוק טעװ חישמ ןעװ ,ײז ּוצ ןייגקירוצ טעװ ןּוא

 ידניק ןײז ןּופ טלײטעג טלעװ ןייז דלַאּב ךיז טָאה יױזַא

 ןיא ,עגיטשינ ַא ןּוא עניילק ַא ןיא ענייא ,ןעײװצ ןיא ןָא-טײה

 ,עתמא יד .'זיהרעדעפ, ַא ןיא יװ ,רָאנ טּבעל ןעמ רעכלעװ

 יד ןיא ןענופעג ךיז ןּבָאה -- טלעװ עגיּבייא יד ןּוא עסיורג יד

 ײז ןּוא תויתוא יד ןענעז ןילק יױזַא .שמּוח םעד ןופ תויתוא

 ייףיוא ליפ ױזַא ךיז ןיא ןטלַאה

 ףא טשינ ךיז טניפעג דניק ןשידיי ןּופ טייהדניק יד

 תורדס יד ןשיװצ רָאנ ,ןּבעל םעד ןיא טשינ ןּוא טלצװ רעד

 יד .ןרָאי.רעדניק ענײז ןיא טנרעל רע עכלעװ ,שמיח ןופ

 יעג ףָאש סעדַאטס יד ןּבָאה תובא יד עכלעװ ףיוא ,רעדלעפ

 עכלעו ףיוא ,רעדלעפ יד ןענעז ,ןּבָארגעג רעמענּורּב ןוא טעשַאּפ

 ןּופ תופוע ןּוא תויח יד ..םולח ןשידניק ןייז סיוא.טמולח רע

 ,םּוא.טײג רע עכלעװ טימ ,תופוע ןּוא תויח יד ןענעז שמוח

 ,םערּוטש רעד זיא ןסיורדניא טגָאי רעכלעװ ,םערּוטש רעד טשינ

 "םהרבא טימ טָאה טָאג ןעװ ,טרעהעג ךיז טָאה סָאװ ,רעד רָאנ

 .ןסָאלשעג (שינדניּב ַא) "תירּב, ַא וניבא

 ,רעדניק עשידײ יד טימ ןּוטעג טָאג טָאה דסח סױרג ַא

 ןופ תורדס ענײש יד אקוװד ןַא טכַאמעג ױזַא טָאה רע סָאװ

 ַא טײג ןסיורדניא ןעװ ,ןענרעל רדה ןיא ןעמ לָאז תישארּב

 ןריּפַאּפ טימ יד ןיא טּפַאלק טניװ רעד ןּוא יינש עװַאשזרוק

 ןײרַא ןּבױש עטלעטשרַאפ סעטַאמש טימ ןּוא עטּבעלקַאּב

 םענעסקַאװַאּב סקַאװ טימ ןּוא ןטקעלפרַאפיבלח םעד ףיוא

 ,טימ רדח ןיא ןעגנערּב רעדניק יד סָאװ ,ךעלטכיל יד ןּופ שיט

 ךעלקיטש ענעדנוצעגנָא יד ןפרַאװ סע סָאװ ,סנטָאש יד  ייּב

 ,ןדנוצעגרעטנּוא טָאה ןיציּבר יד סָאװ ,קילעקעיּפ ןפיוא ץלָאה-ןיק

 ןָאןעמּוק סע יװ ,ןגיוא עיולּב עסיורג ענייז טימ לאיחי טעז

 י.|ײרַא הבּת רעד ןיא ןחנ ּוצ תויח ןיא תומהּב יד ןיג וצ
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 ןָאה רעד ןּוא ּוק רעד טימ סקָא רעד -- יז ןעײג ךעלרָאּפ

 ,ענילק יד טשרע םּוצ .ערעדנַא'ס ךָאנ סניא ,ןיה רעד טימ

 לָאמַא סָאװ ךָאנרעד ,עכיגילפ רעד טימ גילט ַא :עקניציּפ
 ןּוא עטנתיול רעד טימ ןתיול םּוצ ןיִּב ,רעסערג ןוא רעסערג

 רעד ןּופ ריט רעד ןיא רענרעה ערעיײז טימ ןָא.ןּפָאלק

 ,סױרַא לרעטסנעפ סהבּת רעד ןּופ ּפַאק ןיז חנ טקעטש ,הבּת

 רעטעּפש טָאה רע רעכלעװ ךרוד ,ריט רעד רעּביא זיא סָאװ

 "!ַאד ריא טכּוז סָאװ, :ײז טגערפ ןּוא ,טזָאלעגסױרַא ּבױט יד
 הבּת רעד ןיא ןנוא םענ;ע :ןושלןשטנעמ ַא טימ יז ןרעפטנע
 ףיוא ןקיש לוּבמ ַא טעװ טָאג זַא ,ןסײװ רימ םירָאװ ,ףיוא

 ."ןעקנּורטרעד ןשינעפעשַאּב עלַא טעװ ןּוא טלעװ רעד

 ןעגנּוי ןעירפ ןּופ לּפענ רעד ןעװ ,ןעירג ןיא סנגרָאמ

 ךעלכעד:לדניש ןּוא ענעירטש יד רעּביא ךַאנ טּבעװש טסָארּפ
 ןױש ןענעז רעדּורּב ןרעטלע ןטימ עטַאט רעד ,לטעטש ןופ

 :ףיוא ףָאלש ןּופ טכַאז עמַאמ יד טקעװ ,ַאטשינ טסגנעל

 .טעּפש ןיוש ןיא סע ,לגענ יד ּפָא ריד סיג ,לאיחי --
 ,שריה ַא יװ דגיװשעג, ךיז טרעדעפ רעגירעייסקעז רעד

 ךָאנ טָאה רע ,"ּבײל ַא יװ קרַא)ש ןּוא רעלדָא ןַא יװ קנילפ

 ןיא ץּוחַא ,סיוא.טעז רע יװ ,בײל ןייק ןעזעג טשינ לָאמניק

 יװ ,טלָאמעגסױא טײטש סע ּואו ,שמּוח שטייט סעמַאמ רעד
 ןרעדעפ ךיז ןָאק בײל ַא ןעװ .ּבײל םעד טסירעצ ןושמש

 .ךיוא רע ןָאק ,ןעניד ּוצ טָאג טײקרַאטש טימ ירפרעדניא ץנַאג

 ןטלַאה עכלעװ ,סױרַא סמערָא ספָאלש ןּופ ךיז טסײר רע ןּוא
 ענעּפָאש יד ךיז ןּופ טפרַאװ ,טּפעלקרַאפ ןגיוא יד ךָאנ םיא

 *רָאי יד ףיוא טרָאפ עמַאמ יד רעכלעװ ןיא  ּפָארַא עקרוּב
 ךיז טסיג ןּוא רעסַאװ לדניט םייּב ןיוש רע טײטש טָא ,קרעמ

 .ַאש ןטימ םיא ליװ עמַאמ יד .,ּפעש רעטלַאק רעד טימ ּפָא
 לגנײ ַא זַא ןיוש טסײװ רע רָאנ ,ןדניּבמּורַא ּפָאק םעד לכעל

 עמַאמ יד רעדייא .ןרירנָא ןזָאל טשינ ענעדיי ַא ןּופ ךיז רָאטי

 ןטימ שמּוח סָאד רע טמענ ,ןקוקּוצמורַא ךיז טייצ ךָאנ טָאה
 טײג ןּוא טנַאה רעד ןיא ןיק גידנענערּב עלעקעטש ַא ,רּודיס
 טימ ּוניִבָא-םהרבַא םיא ףיוא ןיוש טרַאװ טרָאד .ןײרַא רדח ןיא

 יד טנידַאּב ןּוא םויש א רעטנּוא טייטש וניבָא:םהרבַא ,,ןהרש

 ײז טיג ,טסַאנוצ םיא ּוצ ןעמּוקעג ןענעז סָאװ ,םיכָאלמ יירד

 ,2 ,ריייםיליהת רעד ,שַא םולש
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 ַא ןופ טלַאּפש ַא ןופ סױרַא.טְקּוק הרש ןּוא ,ןסע ּוצ סגיכלימ
 עימ קחצי .ךיז ןסיװצ ןדער יז סָאװ ,ןײא ךיז טרעה ,ריט
 רָאנ ,ץכעקעג ַא םיא רַאפ טכָאק וישע ןּוא ןגיוא עדנילּב יד
 ,וניבָא בקעי .ןבקעי ביל ןטסעּבמַא רע טָאה תובָא עלַא ןופ
 .ניא הקבר עמַאמ רעד יײיּב ,רוחּב ַא ןעװעג ךָאנ ןיא רע ןוװ
 רַאפ טַאהעגירעּביל םיא טָאה הקבר עמַאמ יד ןּוא ,םיי ר.ד
 .רעל ןײרַא שרדמה:תיּב ןיא ןעגנַאגעג ןיא בקעי לײװ ,,יקע
 תרדס יד טײג ךָאװ יד .געיעג ףיֹוא וישע ןּוא הרוּת ןענ
 ןיק ןעגנַאגעג ןיא בקעי יװ ,השרּפ יד טנרעל רע ןּוא .אציו
 יװ ןּוא ,רעגעלעג ַא רענײטש ןופ טכַאמעג ךיז טָאה ןּוא ןרח

 / :עג טָאה רעדעי ,ךיז ןשיװצ טגירקעג ךיז ןּבָאה רענײטש יד

 ןּוא םיא ףױא ּפָאק ןייז ןגײלּפױרַא לָאז קידצ רעד זַא ,טלָאװ
 ַא וצ ןעמּוקעגנָא זיא רע יװ ,רעטעּפש ןּוא ,ןפָאלש םיא ףיוא
 .ערעשט ירד ןפָאוטעגנָא טרָאד טָאה ןּוא דלעפ ןיא םענורּב
 - -- - .םענּורּב םעד םּורַא ןרעױה ןטּפעש סעדד

 .נערטש ַא ןיא רע :טַאהעג.ארומ רע טָאה ןעמהרבַא רַאפ
 טמענ ,ם א טסײה טָאג זַא .,רבח ַא סטָאג ןיא ןּוא עדייז רעג
 ןּוא סיפ-ןּוא.טנעה םיא טדניּב ,ןקחצי ,ןּוז ןגיצנייא ןייז רע
 ןַײז .טשינ רע טלַאה ןקחצי ןופ .טָאג רַאפ ןטכעש םיא טייג
 רַאפ טוָאלעג ךיז טָאה רע סָאװ ,ןעװעג ןיא היכז עגיצנייא
 ןדניּב סיפ-ןּוא.טנעה ,ןעגנערּב ןּביק ַא רַאפ חּבדמ ןפיוא טָאג

 ןלעטשרָאפ ןײלַא ךיז טװאּורּפ רע .טנײװעג טשינרָאג ןּוא ךיז
 .ָאפ ןײז ױזַא טלעּפַאּב סָאג ןעװ ,ןקחצי ןּופ עלָאר רעד ןיא
 םיא טײג רעטַאפ רעד ,ןטכעש החּבזמ ןפיוא םיא לָאז רע ,רעט

 ןלעטשרָאפ רָאלק סָאד ךיז טװאּורּפ רע .,ןדניּב סיפ.ןּוא.טנעה

 .סיוא טשינ סע טלָאװ רע ,ןײנ .עיוַאטנַאפ רעשידניק ןייז ןיא
 ,ןפּורעג עמַאמ יד טלָאװ רע ,טנײװעג טלָאװ רע ,ןטלאהעג
 .קחצי רעד ,קידצ רעסיורג ַא ןעװעג עקאט רע ןיא ,ױזַא ּביוא

 .םקעי ,ּוניבָאיבקעי ךָאד םיא ןיא רעטסטנָאנ רעד רָאנ .ּוניִבָא
 .ײז ןעװעג טלָאװ רע יװ ,רָאפ טנַאקַאּב ױזַא םיא טמיק ּוניבָא
 טמּוק הלבר עמַאמ יד ךיוא ןּוא .רעדּורּב רערעטלע ןַא רענ

 .עגײא ןייז יװ ױזַא טקניּפ יז טעז רע .רָאפ טנָאנ רעײז םיא
 םירָאו ַא טימ םּורַא ןזלַאה םעד ןבקעי טדניּב יז יװ ,עמַאמ ענ

 יז ,ןײרַא שרדמהיתיּב ןיא סנגרָאמירפ טײג רע ןעװ ,לכעלַאש
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 לַאז רע ןײרַא טנַאה ןיא לדניק ןדנּוצעגנָא ןַא םיא סיג

 עמַאמ רעד ןּופ ךיז טזָאל בקעי רעֹּבָא ,געװ םעד ןטכײל ךיז
 הקבר עמַאמ רעד ןופ לײװ ,ןדניּבמּורַא לכעלַאש סָאד ָאי הקבר

 ןיז יװ ,ענעדיי עכעלנײיװעג ןייק טשינ ךָאד זיא יז ,ןעמ געמ

 יד ןופ "הקברק עמַאמ יד ךָאד ןיא יז רָאנ ,הקבר עמַאמ

 ..הלפכמה.תרעמ רעד ןיא ןקחצי טימ טגיל ןּוא ?תוהמא
 ּױצ זיּב .דניק ןשידיי ןּופ געטיסגנילירפ יד ןענעז ץרוק

 ןפסוי ןגעװ רָאנ ,םיוק ײז ןעײגרעד רעדירּב ענייז טימ ןפסוי

 רעדייא םירָאװ .טנרעלעג יװ ,טרעהעג רעמ ןיוש רע טָאה

 .עגנָא ןיוש ןעמ טָאה ,ןעגנַאגעגסיוא ןיא תישארּב שמוח סָאד

 ,,ןטגּוצּכָא בײװ ַא ױזַא יװ ןענרעל ּוּצ םיא טימ ןּבױה
 ױףע טָאה ,ןענורעל ּוצ ארמג ןּבױהעגנָא טָאה רע רעדייא

 ןרעטלע ןיײז ןעוועג:אנקמ טָאה רע  ,ךָאנרעד טרַאגעג ױעײז

 עסיורג יד ןעמּונעג טָאה רענעי ןעװ ,ןהרז.רכשי רעדּורּב

 ענייז טימ ןטלַאהמּורַא טנָאקעג םיוק טָאה רע עכלעװ  ,ארמג

 רעד זַא .דמלמ-ארמג ןנחוי ּוצ רדח ןיא ןײג ּוצ ,טנעה עדיײיּב
 םיּב טרעהרַאפ גָאטימכָאנ תּבש ךיז טָאה רעדּורּב רערעטלע

 ,ןטַאט ןטימ טנרעלעג לָאמלײט ןטנװָא יד ןיא רעדָא ,ןטַאט

 =יײז טימ ןּוא ןענַאטשעג םיא רעטניה לאיחי רעניײלק ףעד זיא

 רערעטלע רעד יװ ױזַא ,טלקָאשעגטימ ךיז תואּפ עניילק אג
 ,ןוגיניארמג םעד טמּורּבעגטימ ךיז רַאפ ןּוא ןוטעג טָאה רעדורּב

 ,טנרעל ןעמ סָאװ ןגעװ ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה רע שטָאכ
 ענייש יד טשיוטרַאפ םיא טָאה ןעמ ןעװ ,רעּבָא טציא

 ןּופ לדנַאה ןכעלכַאז ,םענעקּורט םעד ףיוא שמוח ןּופ תוישעמ

 רע טָאה פיײװ ןייק ,ןלעפעג טשינרָאג םיא סע זיא ,ארמג רעד
 טשינ ךָאנ ךיא רע טָאה יז ןטג ּוצ ןּוא טַאהעג טשינ ךָאנ
 ינֲא טשינרָאג טג ןגעװ ןינע רעצנַאג רעד םיא ןיא .טפרַאדַאּב
 ,לּבעק רעװש ַא טַאהעג לאיחי רעד טָאה ,סנגירעּביא ,ןעגנַאגעג

 ןייז ןגעװַאּב ּוצ םימעג טשינ ךיז ןּבָאה עטַאט ןּוא דמלמ לפיוו

 / ןיא ,ךעלדיירד ארמג ןּופ קיטסַאנמיג-חומ ךרּוד ןריהעג םעניילק
 קישטנַאק ןיײק ןפלָאהעג טשינ טָאה סע ,ןעגנולעג טשינ יײז סע

 רע יװ קנילפ ױזַא ,טנַאה עגידרענייּב סרעטָאפ םעד טלינ ןּוא

 יד ןיִא רעװש יֹווזַא ,שמוה ןּופ תוישעמ יד ןעמּונרַאֿפ טָאה

 ןײרַא ּפָאק ןיא ןכָארקעג םיא ארמג
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 יד ןַא ,םיא רעּביא טציװשעג ןבָאה עטַאט ןּוא דמלמ
 ןּוא ,רעּבײל ןּוא סנרעטש יד ןופ ןגָאלשעג יז טָאה ןטסגנַא
 .רעדניא טגָאזעג השמ-ךּורּב עטַאט רעד טָאה לָאמנײא טשינ
 .ָאמ יד טנײמעג ךָאד רעּבָא ,םענייק ףיוא טקּוקעג טשינ ,ןטמול
 ;טײרגעג ןסע ןטימ שיט םּוצ םיא טָאה עטצעל יד ןעװ ,ןעמ

 טזּומעג ךיד טסָאה ּוד זַא ,הקבר ,ארומ ּבָאה ךיא --
 תעשּב ,סנייר טשינ ּוצ ךיז ןרירּוצ רעדָא ,יוג ַא ףיוא ןקוקרַאפ
 ,םָאק ןטּכָאטשרַאפ ַא טָאה רע ןגָארטעג גנוי םעד טסָאה ּוד
 יישע ןַא יװ

 טָאה ןּוא ןײרַא ּפָאט ריא ןיא טצכערקעגּפָא הקבר טָאה
 ןיא לגני סָאד ןעװ ,רעטעּפש .דלוש יד ןעמּונעג ךיז ףיוא
 רעּביא ןגיוּבעגרעּבירַא ךיז יז סָאה ןפָאלשעג קינעש ןפיוא
 ןטציהעצ ןײז רעּביא ןצפעל עריא טימ טמורּבעג ןּוא םיא
 :ןרעטש

 ףיוא ךיז לָאז טָאג !דניק ףעלקילגמּוא ,םירָא ןיימ --
 .רַאפ טסלָאז ּוד ןַא ,לּפעק ןײד ןענעפע ןּוא ןייז:םחרמ ריד
 ןענרעל ּוצ ןעמענ

 .רַאט, ןיא טכַארּבעגנײרַא טָאה ןעמ סָאװ ,רעּבָא רַאערעד
 ןיא ,(ןפּורעג ןיוש םיא טָאה רעטָאפ רעד יװ) "ּפָאק ןטּפָאטש
 .גיא רעכַאה ַא טימ טרָאד טלָאװ לַאװָאק ַא יװ ,ןעװעג סע
 טכַאנײּב ,ןסעגרַאפ טשינ רעמ סע רע כָאה לָאמגײק .סעװָאקעג
 ַא ןגָאוּכָא טנָאקעג רע טָאה ,ןקעװפױא טנָאקעג םיא ןפמ טָאה
 עלַא ןּוא י"שר טימ טנרעלעג םיא טָאה'מ יװ יוזַא ,ארמג סַאלּב
 ןיא ,ןעמונרַאפ לָאמנײא טָאה וע סָאװ ,סָאד .ןעגנושטייטסיוא
 .ןּבעגעגקירּוצ טשינ לָאמנײק ןיוש סע טָאה ןּוא סנײז ןעװעג
 ,טסײרטעג םעד טימ שטָאכ ךיז טָאה השמ-ךּורּב

 עטסגירעיורט יד ןיא ,עלַא רַאפ בוט םוי רעד ,רעמווז
 ןעמ רעדײא .געט-הריפס יד ּפערעוצ ,דניק ןשידיי ןרַאּפ טיײצ
 עגידתועובש יד םיוק רָאנ טָאה ןעמ ,םּוהַא רָאנ ךיז טקוק
 ,ןכצװ ירד יד ןָא דלצּב ךיז ןּבײה ,ןסעגעגפיוא ךעלכיק.זעק
 עטסנרע יד ןָא ןיוש ךיז ןבײה ןעװיןוא:סָאװ רעדײא ןּוא
 ףעגידרעּביאנגעק רעד רעּביא ךעלעמַאּפ טכירק ןוז יד .געט
 ילגָאנ. םוצ זיּב ןּוא ,רעטסנעפירדה ןרַאפ זיא סָאװ ,טנַאװ
 ,ךעד טרָאד ןַא ,טכַאמעג ןכײצ ַא ךיז ןּבָאה ךעלגני יד סָאװ)
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 -ימ םּוצ טזָאל ןעמ ןּוא יירד ןיא רעגז רעד ןעװ ,יז סכיירג

 םעד רעטניה דלַאּב ןוא .טײװ ךָאנ ןיא לגָאנ םּוצ ,(םײהַא גָאט

 ןפיוא .רעטנּורַא לסײװ רעד ּוצ ךיילג לגרעּב סָאד טפיול רדח
 ןעשַאּפ סע ּואװ ,ןטײז עדיײּב ןופ סעקנָאל ענירג ןענעז געװ

 רָאּפ ַא ןסקַאװ סעקנָאל יד ףיוא .טָאטש ןופ יק עטר יד ךיז

 ,טסײה סָאד ."רקפה, ןענעז סָאװ ,רעמײּב.ןעמיולפ ןוא .לּפע
 ףענייק ןּוא ,ליװ ןעמ לפיו ,סּבױא יז ןּופ ןסייר ןָאק ןעמ

 טעז ךוטסַאּפ רעמָאל רעד רָאנ ןדייס ,ןגָאז טשינרָאג ריד טעװ

 טיײגרעד רע רעדייא רָאנ ,ךָאנ שטייּב רעד טימ ךיד טגָאי ןּוא

 רע ןּוא לסייו רעד ייּב ןיוש ּוטְסיִּב ,עילּוק רעד טימ ריד ּוצ
 ןיא לסייו רעד ןופ רעסַאװ סָאד ןּוא .,,ןּוט טשינרָאג ריד ןָאק
 3ד ףױא עגידיײל גָאט ןצנַאג ַא ךיז ןגיװ סעקנילרעּב יד ,ליק

 ,ןלעװ-:רעסַאװ

 ,עטירָאק ַא ןיא טעּבעגנײא ןגעלעג ןיא ןײלַא לסײװ יד

 ץנַאג לײװ .טלָאװעג טָאה יז יװ ױזַא ןגצעג ךיז טָאה סָאװ
 יַאֹּב ,טײקכַאלס עגידמַאז טימ ןגיוצעגסיוא ךיז יז טָאה טיירּב
 ,ךיז טײטשרַאפ ךעלמיוּב:אנעשוה ןּוא יורטשיּברָאק טימ ןסקַאװ

 .עג ןיא ,ןנעלעג ןיא לטעטש סָאד ןכלעװ ןיא ,דנַאל סָאד זַא

 ןּבָאה לטיײװ טייז רצטייװצ רעד ףיוא ..."ןענּכ, דנַאל סָאד ןעװ
 ןופ ךעלגרעּב עטגײװצַאּב ןוא עטנירגַאּב יד ןּביהעג ךיז
 יטכיל עניילק טנװָאניא טָאה ןעמ ןכלעװ ןּופ ,רימוּוק לטעטש

 +סױרַא ךעלזײה עמּורּפ סיוא סנירג ןשיװצ ןופ ןעזעגסױרַא ךעל

 ,"ןרח, דנַאל סָאד ןעװעג ןזיא ,טייֵז רענעי ןּופ ,טרָאד ,ןענייש

 גָאטימכָאנ גָאטײרּפ ןייא טשינ ןּוא ,ןדרי רעד - לסײװ יד)

 סָאד ןויװַאּב ןוא טקעטשעגנײרַא ןקָאלּפ ַא ןדרי ןיא ןעמ טָאה

 ףעד ןּופ ,ןעגנַאגעגכרּוד ןדרי טעד ןענעז ןדײי ּואװ ,טרָא

 ןופ ּפעק יד רעּביא ,לגרעּב ןטסכעה םעד ףיוא ,טייז רעטייװצ

 ענעלַאפעגנײא.ּבלַאה יד טניורק ,רעדעס-ןעמיולפ ןּוא.לּפצ

 סָאד ,ןטיצ סשזעימישזַאק גינעק ןּופ הברוח טשער ַא ,עטשַאּב
 ,טּורעג טָאה הבּת סחנ ןכלעװ ףיוא ,"טררַא גרַאּב רעד זיא
 *םיה יד ןּוא טכַאמְרַאפ למיה ןופ רעטסנעפ יד טָאה טָאג ןעװ
 רעד ףיוא רעמ טשינ ןלָאז ײז זַא ,ןסָאלשרַאפ םימי עשיל

 ךיז הבּת רעד ןּופ ןדָאּב רעד טָאה סָאו ,ןסיגרעטנורַא דרע
 ןּוא .ןכָארּבעגנײא יז ןיא םעד ּבילוצ ,עטשַאּב רעד ןיא ןּבירעג
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 ךיז טניזעג ,טסיאװַאּב ןיא סע יװ ,"טררַא, גרַאּב םעד רעטנוא
 טָאה "ךלמ-שרקמ, רעד ּואװ ,לייה ַא ןיא ,ןתתתה ןרע-ג דעד
 עכלעװ ,ןמיס ַא ,תּבש טרָאד טכַארּברַאפ ןּוא טעשזדנַאלּבראפ

 ,הרש עמַאמ יד טציז לעװש ריא ףיוא זַא ,ןיא ,לייה יד זיא'ס

 ןּוא ןטײװק עטּוג רעּביא טיש ןּוא ,ּביוה רעגידתבש ַא ןיא
 רעטּוג רעד ידּכ ,רערעדנַא רעד ןיא ּפיז ןייא ןּופ רעצכעטיירק
 סָאד ןקיװקרעד ןּוא ןזָאלּב טלעװ רעד רעּביא לָאז קַאמשעג
 .הרוּת ןענרעל סָאװ ,יד ןּופ ץרַאה

 לאיחי םענילק םעד זיא ןותחּתה ןדע-ןג ןּופ השעמ יִד |
 ,טכַאמענּפָא ךיז ייּב טָאה רע זַא ,הבשחמ רעד ןיא ןיײרַא ױזַא
 ,טרָא סָאד ןריּפשּוצסױא ןיײלַא ןּוא ןּוטּוצכָאנ "ך"מ:שדקמ, םעד

 .בָאנ גָאטײרּפ ַא ןיא .ןיתחּתִה ןדעןג רעד ךיז טניפעג סע ּואװ
 .רַאפ דלַאװ ןיא לָאז ןעמ ידֹּכ ,גָאטיײרּפ ןייז זּומ סע) גָאטימ
 רע טָאה ,(ןטלַאה ּוצ תּבש ּואװ ןּבָאה טשינ ןּוא ןעשזדנָאלּב
 סױרַא ןענעז ךעלגניי ייווצ יד ןּוא רדח ןּופ רבח ַא טדערעגנָא
 ןעניפעגּוצסױא ידּכ ,"ןרח, דנַאל םעד ןיא עיצידעּפסקע ןַא ףיוא
 .רעּביא לדנעמ ןיא טעבנגעגניײרַא ךיז ןּכָאה ייז .ןדעג םעד
 טימ דירַאי ןופ ןרעױּפ יד טימ ןעמַאזוצ ןּוא עקנילרעּב סרעריפ
 טרָאד ,ךייט םעד רעּבירַא יז ןענעז תומהּב ןּוא ררעפ יד
 .רַאפ ,עטשַאּב רעד ּוצ לגרעּב ןפיוא טזָאלעג ךיז ייז ןּבָאה
 .ַאֹּב ּוצ ךיז ןּבױהעגנָא ןּוא ,זָארג ןטכידעג ןשיװצ ,ךיז טייטש
 ,ןטעּבעג ,דלַאװ ןטכידעג ןיא "עטעשזדנָאלּברַאפ, יװ ,ןטכַארט
 ןענָאק ןלָאז ייז ּואװ ,ּבּוטש עשידיי ַא ןקישּוצ ייז לָאז טָאג זַא
 .שדקמ, ןטימ טריסַאּפ טָאה סע יװ ױזַא טקנּוּפ ,ןטלַאה;תּבש
 טָאה ,גָאט רעסיורג ןעװעג ךָאנ זיא סע יװ רעּבָא ױזַא ,"ךלמ
 רדח ןּופ ןיא לאיחי ריא זַא ,ןעזעגמּורַא סנטייצַאּב הקבר ךיז
 ,לסייװ רעד ייּב ןעזעג םיא טָאה ןעמ .ןעמּוקעגמױײהַא טשינ
 ,ןסירעגנייא ןטלעװ הקבר טָאה .טפרַאדַאּב טשינ ןעמ טָאה רעמ
 ןפױלוצּפָארַא רעסַאװ םּוצ ןעמּוקעג ךױא עמַאמ ערעדנַא יד ןיא
 ; ןכערּב-טנעה טימ

 .?ךעלגניי יד ןעזעג טשינ טָאה'צ .,!רימ זיא ייװ --
 !ןהשמ ןיימ --
 !ןלאיחי ןיימ --
 ףרַאד סָאװ ,רעסַאװ סָאד יװ ,ןעזעגסיוא ,הלילח ,טַאה סע
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 ןברק ןייז ןענופעג רָאי סָאד ךױא טָאה ,שטנעמ ַא רָאי סעדעי
 טגָאועג ןיוש טָאה השמ-ךורּב זַא ,ױזַא .ךעלגניי ייװצ יד ןיא
 ;ּביײװ םּוצ

 .!ןייז.רעצמ טשינ ךיז ןעמ רָאט תּבש ןיא ,הקבר --
 ךיז טקיַאטשעג ,ןרערט יד ןעגנולשעגּפָארַא טָאה הקבר |

 ,ןדנּוצעגנָא טכיל-תּבש יד ץרַאה ןכָארּבעצ ַא טימ ןּוא
 יז ןּוא ,ןרָאװעג;רעטסניפ ןיוש זיא סע זַא ,טעּפש טשרע

 ןעמוקעג ריא ןעמ זיא ,ןעװעג:שאימ םיא ןֹופ ןיוש ךיז טָאה -
 ופעג ךעלגניי עדייּב יד טָאה ןעמ ןַא ,ןגָאזנָא הרושּב עטוג יד
 טָאה ױג ַא .עטשַאּב רעד ייּב טייז רעטיײװצ רעד ףױא ןענ

 .יירפ יד ןהקבר ןעגנערּב ּוצ ידּכ ,טפישע גרעּבירַא ערטסקע ךיז
 טנָאקעג טשינ ןיוש ןעמ טָאה ןײלַא ךעלגניי יר .העידי עכעל
 ןענעז ,ןייז:תּבש-ללחמ טשינ הלילח ןלָאז ייז ידּכ ,ןעגנערּבטימ
 ,ןבילּבעג תּבש טייז רעטייוצ רעד ףיוא ןדיי ייּב יז

 ןייז ףױא ץלַא טוּומעג לאיחי רעניילק רעד טָאה ױזַא
 םיא ןּבָאה ,דניק ןשידיי ןדעי יװ ,ןװאורפסיוא לעפ רענעגייא
 ןַארַאפ ןענעז סע .םֹוטעמּוא ןעועג יז טָאה רע .ײז רַאפ טַאה .עג.ארומ טָאה רע .םידש טייהדניק ןייז ןיא טגינייפעג רעייז
 ,םידש יד ןענעז סָאד ,קיױמ טשינ ןעגעז סָאװ ,םידש עטּוג
 סָאד סױרַאןעמענ ןּוא ןיײרַא לּוש ןיא טכַאנייּב ןעמּוק סָאװ
 רעד ּוצ ןרעדנַא םעד רענייא ןפּור ןּוא שדוק-ןורָא ןּופ הרוּת:רפס
 ,רערעײז ןכש רענעּברָאטשעג רעד יװױזַא רעדָא ,ףיוא הרוּת-רפסה
 רעדייא ןּברָאטשעג זיא רעכלעװ ,בקעי רעטסוש רעטיוט רעד
 יו עלעמילּב טָאה ,ןרוּבעג דנ ק סָאד ךָאנ טָאה ּבײװ סָאד
 יד ןיא ןענַאטשעג זיא רע יװ ,ןעועג ךָאד ןײלַא עטהנכש
 תעשּב ,ריט רעד רעטניה ,ןױה ןרעטסניפ םעד ןיא םיכירכּת
 טשינ ןּוא ןענַאטשעג ,דניק םֹוצ ןעגנַאגעג זיא הנמלַא ןייז ןעװ
 ןּוא ןעגנַאגעגסױרַא זיא ךּויּב ןעװ טשרע ,ןטערטּפָא טלָאװעג
 זיא -."!שידק ַא ןריוּבעג ריד טָאה יז, :יירשעג ַא ןּבענעג טָאה
 ,םידש עטכעלש ָאד ךיױא רעּבָא ןענעז סע ,ןדנּואװשרַאפ רע
 ,דניז ערעיײז רעּביא דרע רעד ןיא טשינ ּור ןייק ןגָאה עכלעוו
 לָאמטסנעד ןּוא טכַאנייּב ןייזלבוט ךיז רעסַאװ םּוצ יז ןעמּוק
 .ןוקיִּת ַא ןכּוז יז לײװ ,ןײרַא ןעמעװ ןיא יז ןענָאק

 טטּוג יד ראפ יא טַאהעגיארֹומ טָאה לאיחי רעניילק רעד
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 ןיא ןענעייל-עמש-תַאירק ךָאנ .םירש עטכעלש יד רַאפ יא ןּוא
 -תיציצ ןּופ תיציצ יד ןָא ןפָאלשעגנייא טשינ רעירפ לָשמניק רע
 ןגעג סָאװ טימ ןּבָאה ךיז לָאז רע ידּכ ,טנַאה רעד ןיא תופנּכ

 רַאפ טסגנַא רעד ןּופ ןטילעג גנַאל ױזַא טָאה רע ,ןרעװ ּוצ ייז
 ,ןעװעג-רבוג ןילַא טשינ סע טָאה רע ןיּב ,םידש יד

 םעד ןָא ןּוט.סטכעלש ןייק טשינרָאג רימ ןענָאק ייז --
 ארומ ךיא ּבָאה רעטיײװ סָאװרַאפ .םלוע-לש:ונוּבר ןּופ ןליװ
 תיציצ ערשּכ ןּוא טנעיילעג ךָאד ךיא ּבָאה עמש-תַאירק ?ייז רַאפ
 ,לאיחי ךיז ּוצ טדער -- !ךיא גָארט

 רע זַא ,ןגיטפערק ּוצ ןּוא ןגייצּוצרעּביא ןײלַא ךיז ידּכ
 םיא ןענָאק ייז לייו) םידש ןייק רַאפ ארומ ןייק טשינ טָאה
 תיציצ ערשּכ טגָארט רע יװ ,גנַאל ױזַא ןּוט:סטכעלש ןייק טשינ
 רע זַא ,םעד ןגעװ טרעלקעג רע טָאה ,(עמש-תַאירק טנעייל ןּוא
 ,טכַאנ רעּביא ןסילשנייא לכעלּוש ןיא לָאמנייא ןזָאל ךיז לָאז
 ןיא ןעמּוק ייז יװ ,ןגױא ענעגייא ענייז טימ ןעז לָאז רע ידּכ
 .ןענעייל הרוּת יר ןיירַא לּוש

 ןּוא ןפּורּפױא ךימ ןלעװ ייז זַא ,ןייז טעװ סָאװ ןּוא --
 ןפורפיױא טשינ ךימ ןענָאק ייז ,ןיינ -- ?הילע ןַא רימ ןּבעג
 ,הוצמ"רּב ןייק טשינ ךָאנ ןיּב ךיא לייוװ ,הרוּת רעד ּוצ

 ןעגנַאגעג רע ןזיא ,געטילולא יד ןיא ,טכַאנרַאפ לָאמניײא

 .רעדעס יד ןכָארקעגרעּבירַא ןענעז סנטָאש יד ןעװ .ןוואּורּפסױא
 רע טָאה ,לסעג םעד רעּביא טכידעג ךיז טגיילעג ןּוא ןטױלּפ
 ,ןעזעג רע טָאה ,ףיוה-ה קמ םענעטערטעגסיוא ןפיוא ןענּופעג ךיז
 טציא ןזַא ,טסּואװעג רע סָאה ,טױר זיא קע םייּב למיה רעד יװ
 ןיא ןעַײג עטיױט יד ןּוא םונהיג ןּופ רעױט סָאד ןעמ טכַאמרַאפ
 ןעמּוק דלַאּב ייז ןלעװ טרָאד ןֹופ .ךיז ןייז לבֹוט ןיירַא ךייט
 סנטָאש .ךיז ןכיילש ייז יװ ,ייז רע טעז טציא ,ןײרַא לּוש ןיא
 יד ןּופ ןטױלּפ יד רעּביא ךיז ןְקּור ,םיכירכּת ןיא עטליהעגנייא
 רעד ןּופ ךָאלילסילש םעניילק םעד ךרּוד ןיירַא-ןּבעװש ,רעדעס
 ןדיי לייו ,טשינ ךָאנ ייז טעז ןעמ .לכעלּוש םעניילק ןּופ ריט

 ,דּומע םייּב ךָאנ ןענערּב טכיל יד ןּוא ,בירעמ ךָאנ ןענעװַאד
 טגָאז ןעמ ןיּב ,ךעלעקניו ערעטסניפ יד ןיא ךיז ןטלַאהַאּב יז
 טביל יד .םײהַא ןיוש ןעייג עלַא רָאנ .,.שידק ייז רעּביא
 סָאד ןױלּב רָאנ ךיז טכײל סע  ,דומע םייּב ןשָאלעגסױא ןרעוװ
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 טקנוטעגנייא ןיוש זיא לכעלוש עצנַאג סָאד ,דימּת-רנ ןּופ לטכיל

 .טּביילּב לכעלּוש-םיליהּת םעניילק ןיא ,שילָאּפ ןיא .סנטָצש יד ןיא
 ינייא רעד זיא רע .יכדרמ 'ר שּולֹח רעד ןײלַא רענייא רעּביא
 .י.םידש יד רַאּפ ארומ ןייק טשינ טָאה סָאװ ,רעגידעּבעל רעגיצ

 טשינ םיא ןענָאק ייז ןּוא קידצ רעסיױרג ַא ןיא יכדרמ 'ר לייװ
 סטכעלש ןייק טשינ ךיוא ייז ןענָאק רימ רָאנ ,ןּוט סטכעלש ןייק

 עמש תַאירק ןּוא ,ושֹּכ ןענעז ייז ,תיציצ יד טלייצ לאיחי ,ןּוט

 .ןענעייל גינייונסיוא ןּופ רע ןעק
 טיירד שמש רעד .טזָאלרַאפ לכעלּוש סָאד ןיוש ןּבָאה עלַא

 םעניילק םעד טשינ טעז רע םּורַא רעמעלעּב םייּב ךָאנ ךיז
 ,ָאטשינ ןיש זיא רע .קעװַא ךיא ןיוש טייג רע ,יוא .לאיחי
 ןיוש רע זיא טציא ,ּוצ ךיז רעטניה ריט יד ןיוש טכַאמ רע
 ,ןילַא ןצנַאגניא

 טשינרָאג רימ ןענָאק ייז !ארֹומ ןייק טשינ ּבָאה ךיא --
 ךיז ּוצ ןעלמַאטש ןייא ןיא לאיחי רעניילק רעד סלַאה - {ןּוט
 רעד ןיא תיציצ יד טסעפ טלַאה ןּוא ,ןייצ עגידנרעטיצ טימ
 ,,ןמאנ ךלמ לא ;ןייצ עגידנרעטיצ טימ טלמַאטש ןּוא טנַאה

 ,נייא ,ןסעגעגפיא ןיוש ןיא לּוש ןּופ ללח רעצנַאג רעד
 ףענּוז ןּופ ןלייז ייוצ יד .היח ערעטסניפ ַא ןּופ ןעגנּולשעג
 ןּופ טײצ רעצנַאג רעד ךרּוד ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ךעלעּבױטש
 טלַארטשעגנײרַא ןּבָאה סָאװ ,"רענרעה, סּוניּבר:השמ) בירעמ:החנמ
 ןרעּביא ןיא סָאװ י,לרעטסנעפ ןטרילָאק ןטשרעבױא םעד ךרוד
 לטכיל עטױר סָאד ,ןדנּואװשרַאפ ךיוא ןיוש ןענעז ,(שודק:ןורא
 ןדנּוּבעגנָא ,עקנַאּב רעטױר ַא ןיא טנערּב סָאװ ,דימּתירנ ןופ
 ןיא זָאלפליה ךיז טקנירט ,שדוקה-ןורא ןרַאפ ךעלרינש ףיוא
 ןגױא עשירעדניק ענייז ןָאיטפעה רע .שינרעטסניפ ןּופ םי םעד
 יד טיַאװרעד רע טלָאװ טרָאד יװ ױזַא ,לטכיל ןטיור םעד ןיא
 םיא ןענָאק ייז .ןעיירש טשינ טעװ רע ,ןיינ ,ףליה עגיצנייא
 ...טשינ ליװ סָאג לייװ ,ןּוט טשינרָאג

 רעּבָא טָאה רע .ןכַאמרַאפ ןגױא יד רע ליװ ארומ רַאפ
 ןיש ןענעז ייז יװ ,רע טעז לָאמַאטימ ןּוא .טשינ תוחוּכ ןייק
 טכידעג ױזַא ,םּורַא טנעװ יד ייּב טצעזעגסיא ןציז יז ...ָאר
 .גיא טנעװ יד ןיא ןעװעג ןטלָאװ ייז יװ ,ןירַא טנעװ יד ןיא
 יד ..ןָא ךיז ןלֹופ .,רעמ יינ ןרעװ לָאמַא סָאװ ,טרעיומעג
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 םידש יד ןּוא סױרַא ןרעדנַא ןופ סנייא ךיז ןעלקיוו םיכירכּת
 טשינ טָאה רע רָאנ .םֶזא ּוצ דלַאּב ןביירגרעד ןּוא סיוא-ןסקַאװ
 | .ארומ ןייק

 .גרערט ןיא רעטרעװ יד רע טעייק -- ...ןמאנ ךלמ לא --
 =. - .--.=עמַאמ !עמַאמ ?עמַאמ -- !םִיצּולּפ ןּוא רעװַאג ןגיד

 יו שילח רעד ףליה ֹוצ ןעמוקעג םיא ןיא רעטשרע רעד
 רעד ןיא טכיל ַא טימ ...סױרַא לכעלּוש םעניילק ןּופ יכדרמ
 שינרעטסניפ רעד יֹוּפ ןעמיװש ּוצ ןעמּוקעגנָא רע זיא טנַאה
 ּוצ טנענעג ךיז סעסייװ סעּפע טָאה רעטנעג יָאמַא סָאװ ,סױרַא
 ַא רעטנּוא יכדרמ 'ר ןענופעג םיא טָאה ןטשלחרַאפ ַא ,ןלאיחי
 רעניילק ןייז ןיא תיציצ יד טּפינקרַאפ גיטפַאהפמַארק ,ןגיל קנַאּב
 | ,טסיופ

 :טרעטנימרעד םיא טָאה'מ ןעװ ,ןעװעג זיא טרָאװ טשרע ןייז
 - = -! ןמאנ ךלמ לא !ארומ ןייק טשינ ּבָאה ךיא -
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 8 לטיּפַצקץ

 עמַאמ ענידתמש ןּוא עגידעכָאװ יד

 עלַא ןיוש ןּבָאה ,רָאי ןעצ ןרָאװעג;טלַא זיא לאיחי זַא
 זַא ,ןּבעגּוצ טזּומעג טָאה הקבר רעטומ יד וליפַא ,ןעזעגנייא
 לּכ-םדֹוק .(שטנעמ רעדליװ ַא) "םדָאיארּפ, ַא ףױא:טסקַאװ סע
 טָאה רע סָאװ ,םעד ץּוחַא .ןענרעל טלָאװעג טשינ רע טָאה
 חומ ןיא םיא ןעגנערּבוצנײרַא ןּוא ּפָאק ןטּפָאטשרַאפ ַא טַאהעג
 רעייז ןָא;טמּוק ןײטשרַאפ ּוצ סעּפע םיא ןּבעג רעדָא ןײרַא
 שידיי ןיק טשינרָאג טָאה רע :רעגרע ךָאנ זיא -- ,רעװש
 ,ןיוש טָאה רעדּורּב רערעטלע גירעי-יירד ןייז תעשּב ;ןעזסיוא
 םעד ךיז ףױא ןגָאוטעג ,לגניי שידיי ַא רַאפ טסַאּפ סע יװ
 ַא ןיא ,לפֹוג-גנירעה ַא ,תואּפ ןּוא ןגיוא זיולּב ;"םיהלא:םלצ,
 ףױא לָאמ יירד טנָאקעג סע טָאה רע סָאװ ,לטַאלַאכ םענעסּפיר
 יַאֹּב ןּוא "םיתינעּת, טעװַארּפעג ןיוש טָאה רע ,ןעלקיװמּורַא ךיז
 לאיחי טָאה - לרפס הלּבק ַא ןיא טקּוקעגנײרַא טייהרענעטלַאה
 .רעּביא טַאהעג קרַאטש ןיוש רעדּורּב םעד רָאי ןעצ ענייז טימ
 ןייק יװ טשינרָאג ,טיירּב רעד ןיא ןּוא גנעל רעד ןיא ןסקַאװעג
 ַא יװ ,ערה:ןיע ןָא ,קרַאטש ,סיפ ןּוא טנעה רָאּפ ַא טימ ,דיי
 ןּופ טלײשעג רימּת ךיז טָאה סָאװ ,םינּפ ַא טימ ,לידבהל ,יוג
 *עג זיא רע זַא .ךעלעקנערּפש:רעמּוז טימ טצירּפשַאּב ,ןּוז רעד

 עגנַאל סָאד .םערּוטש ַא יװ ,ןגָארטעג םיא סע טָאה ,ןעגנַאג
 עדייּב ןּופ ןגילפעג ןענעז תואּפ יד ,טלַארּפעגּפױא לטַאלַאכ
 טעטסַארכעצ -- תופנכ:הציצ ןּופ תיציצ יד ךיוא ױזַא ןּוא ןטייז
 טָאה עמַאמ יד רעדייא ,גָאט:קרַאמ ַא ןיא ,ןטייז ריפ עלַא ףיוא

 יד ןגָארטעגסױרַא טַאהעג ןיש רע טָאה ,טקּוקעגמּוא ךָאנ ךיז

 ןײלַא טגָאקעג רע טָאה לעטשעג סָאד ,רעטערּב יד ןּוא רעגנערד
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 טימ ןסױטש עצנַאג סעציילפ ענייז ףיוא טּפַאכעג ,ןלעטשפיוא
 רָאנ טשינ ןּוא .סױרַא דירַאי ןפיוא סע ןגָארטעג ןּוא "גייצעג,
 ערעדנַא ןלעטשפיוא ךיא ןפלָאהעג ,ןילַא לעטשעג סעמַאמ יד
 :ןצלעּפ יד ,סרעכַאמלטיה יד ,סרעדײנש-:טײדנַאט יד ,סרעּבײװ
 א יװ ,שרדמה-תיּב ןּופ ןפױלּוצנָאטמּוק עטַאט רעד .סרעשַאװ
 :ריה םעד ןטימניא .ןרּופ עשירעיוּפ יד ןשיװצ ןײרַא םערּוטש
 ףגילמעג ןּופ ןעילפ.ןרעדעפ יד ןשיװצ ןּוא דרעפ יד ןֹּופ ןעשז
 .מיא טימ ךיז ןגָארט סע יװ ,ןעזעג סנטייװרעדנּופ ןעמ טָאה
 ףוג רעגיכָאנק ַא ,דרָאּביןּוא-תואּפ עטעשָאלפעצ רָאּפַא טעפ
 .טניו.םערּוטש ַא יװ ,ךיּודַא ךיז טדיינש

 -ַאֹּב !סױרַא טשינ םונהיג ןּופ טסעװ ,הקבר ,טכעלש -
 !ןענרעל ןּופ גנּוי ןייד טסעשטּומעל

 ,קעװַא לעטש רעד ןּופ ןלאיחי ּפַאכ ַא טיג העמ-ךּורּב
 טעז ןעמ .סעצײלּפ עפרַאש ,עגיטנַאק יד ףױא ףױרַאיקַאּפ ַא
 תואּפ עטעשָאלפעצ ןּוא סיפ עשילגני עסעװרָאּב רָאֹּפ ַא רָאנ
 .גָארט ַא - סעצײלּפ סנטַאט ןפיוא דָאהַארַאק ַא ןיא ךיז ןעיירד
 ;לדנַאה ןיא ענעּוטרַאפ ,םירחוס ןדיי .ןײרַא:ררח ןיא קירּוצ קעװַא
 יז ןיא ךיז טקעװרעד סע .טכער רעטָאּפ םעד ןּביג ,לדנַאװ:ןּוא
 :עגנָא ןפיוא ןּבעג-שטַאּפ ַא ןפלעה ,ןליפעג עשירעטָאפ ערעײז
 םעצײלּפ סהשמ-ךּורּב ןופ ּפָארַא;טניש רע יװ ,סעזעג םענעגיוצ
 .ןזױה עצנַאג;טשינ יד ךרּוד

 ןפיוא טשינ ,רדה ןיא זיא טרָא סלגניי ַא ,ױזַא טכער --
 | ! קרַאמ

 רע .לעטש רעד ייּב ןדנּואװ עטקַאהעג ןיא הקבר טייטש
 לגניי סָאד טריפרַאפ יז ?השמ-ךּורּב ריא ,טכער טשינ ןעד סטָאה
 טָאטשנָא ,ןײרַא;הסנרּפ רערעטסניפ ריא ןיא טימ םיא טּפעלש ןּוא
 םיא ןגָאי ּוצ ,ץלָאה:רעגלַאװ ַא טימ ךיז ןּופ ןּבײרט ּוצ םיא
 ּױמעלַאּב ןּוא ןפלעהַאּב םיא ןּופ ךיז יז טזָאל ,ןײרַא-רדח ןיא
 ןלַאנעג רעיײז סנטצעל זיא יז ,הרוּת רעד ןּופ דניק ריא טעשט
 ריא ןּופ ןּבָאה ןעלדניק ןּוא ןגָארט סָאד .הקבר ,תוחוּכ יד ןּופ
 ןלאיחי ןּופ טעּכמיק ןיא ןעװעג יז זיא לָאמ ףניפ ,טכַאמעג-לּת ַא
 ז סָאװ ,עכידע ַא רעּביא ,"ןגָארטרעד טשינ, סָאד ץּוח ַא) ןָא
 ךיא יז ןכלעװ ןּופ ,תורבקה תיּב ןּופ געװ ןפױא ןעזעג טָאה
 ךּופ ןּוא (טליּפמעג קערש ןּופ טָאה ,ןרָאװעג-קּוזינ דלַאּב טשיג



 29 : ריײ-םיליהּת רעד

 ריא ףּושיִפ ַא ,ןגָארט סָאד טשינ ריא טייגרעד ןָא לָאמטסנעד
 .עג םינּפ סָאד ,ןרָאװעג;ןטָאש ַא ריא ןּופ ןיא סע ,ןּוטעגנָא
 / רָאי גיסיירד עלּופ.טשינ עריא טימ ןּוא ,טשטיינקעג ןּוא טלצנּור
 ?ןוא;טױה יװ ,רעמ טשינרָאג ,הנקז ַא יװ ,סױא ןיוש יז טעז
 .נייא ןַא - ּבױה רעגירעיורט רעפיט רעד רעטנּוא ןּוא ,רענייּב
 ןטלַאהרעד ךָאנ יז טָאה טלַאטשעג יד ,עקַאט תמא .םינּפ ןלַאפעג
 ףּוא.טנעה עגידניװ ,ענסָאס ַא יװ ,ענעסָאשעגפױרַא ,עכייה ַא
 טָאה יז סָאװ ,רעדניק יד ןּופ .עּברעװ עטעשָאלפעצ ַא יװ ,סיפ
 רעּביא ,ןטלַאהעג טשינ יירד ,ונילע-אל ,ריא ךיז ןּבָאה ,טַאהעג
 ייס רָאנ ,קעװַא טלעװ רעד ןּופ ירפ ייז ןענעז דניז עדמערפ
 רעד ןּופ ירפ ןענעז סָאװ ,יד ייס ןּוא ןגילּבעג ןענעז סָאװ ,יד
 טנייה ןּוא .ןגױצעגסױרַא תויח סָאר ריא ןּופ ןּבָאה ,קעװַא טלעוװ
 ,ןפַאשַאּב רַאפרעד זיא יז ,אלימ -- הסנרּפ ערעטסניפ ,ערעווש יד
 .לעזַא ןיוש ןיא לרוג ריא .ענעדיי ַא ךָאד יז ןיא םער רַאפ
 ריא ןיא דניק ןגייא ריא ךָאנ יז טּפעלש סָאװ רעּבָא ,,! רעכ
 .ַאֹּב שרערנַא סעפע ּוצ ךָאד זיא רע ,,?ןײרַא לזמ ןרעטסניפ
 !ןױשרַאּפסנַאמ ַא ךָאד זיא רע ,ןפַאש

 ןשיװצ ,ענעלַאפרַאפ ַא םינהיג ןיא ןיש ךיז טעז יז
 טרָאד ןופ טשיג ךיז יז טעװ לָאמניק .ןשידגע ןּוא ןעגנַאלש
 עגילייה יד ןּוא ןציז ןדעייג ןיא טעװ ןַאמ ריא ,ןגיײקסױרַא
 ּוצ ךיז טיירג יז סָאװ ,עלעקנעּבנסיפ סָאד ןּוא ,ןענרעל הרוּת
 .ןייטש גידייל טעװ ,לדנַאװןּוא-לדנַאה ריא ךרּוד ,סיפ ענייז ּוצ
 .ַאּב יז לײװ ,ןזָאלנײרַא טשינ ןדע-ג ןיא יז טעװ ןעמ .,ןּביילּב
 ןױש ךיז יז טעז ױזַא ,ןענרעל ןופ דניק ןגייא ריא טעשטּומעל
 | ,ןטלעװ עדייּב ןּופ ענעלַאפרַאפ ַא

 .טזָאלּב ןּוא קילעקעיּפ םעד ייּב טייטש יז ןעװ ,טנװָא ןיא
 םעד רעטנּוא רעייפ ענעקנוזעגנייא סָאד ןעגנול עריא טימ ףיוא
 ,ערעשטעװ עשימייה יד ךיז טכָאק סע ןכלעװ ףיוא ,"סופיירד,
 ןדנואו יד ףױא ץלַאז ןַאמ ריא ךָאנ ריא טיש

 ןגיצנייא םייּב ןּוא לשיט ןגיצנייא םייּב טציז השמ-ךּורּב
 ַא טימ "סּופיירד, ריא ייב ךיז טכייל הקבר .ּבּוטש ןיא לּפמעל
 ךיז טָאה קרַאמרָאי ןשיטָאטש םעד ּבילּוצ ,ּוצ לדניק גידנענערּב
 ןּוא סעילפָאטרַאק ענעטָאזעג יד טימ טגיטעפשרַאפ טנייה הקבר
 רַאפ ךַאנ ןּוא בירעמ ךָאנ זיא סע יװ ױזַא .טשרָאּב-סעקַארּוּב
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 טשינ ידּכ רָאנ ,רועיש-טנװָא םּוצ טשינ ךיז רע טמעג ,ערעשטעוו
 .רסּומ ַא ןיא "תושמשה-ןיב, יד ןיא רע טקיק ,ןעשטומדלַאב ּוצ
 סיוא.טצונ ןּוא (?תרזירכשי רוכּב ןייז ךיוא ױזַא) ןיירַא לרפס
 ,םעד ּבילּוצ ןגָאז ּוצ רסּומ ּבײװ ןייז טייהנגעלעג יד לייװרעד
 .רעד ךיז טלקָאש רע .ןענרעל ןּופ ןלאיחי טעשטומעלַאּב יז סָאװ
 ןּוא דרָאּב עצרַאװש עטכידעג-ןייש ןייז ןּופ רָאה טיצ ןוא ,ייּב
 יד טשינ ייּברעד טּביײה ןּוא ּוצ ריא רע טגניז ןּוגיניארמג ַא טימ
 ...השא ןַא ףיוא ןְקּוק ןפרַאד טשינ לָאז רע ידּכ ,סױרַא לרפס ןּופ ןגיוא

 דניז ערעסערג ןייק ָאטשינ ןיא סע ,ןגָאז םימכח יד -
 ,רעדניק עניילק ןּופ הדרוּת ןענרעל סָאר טדיימרַאפ סָאװ ,יד ןּופ
 טקנופ זיא ןענ-על.הרוּת ןּופ רעדניק עניילק ןעשטּומעלַאּב סָאד
 טקנוּפ ןּוא תורבע עלַא ףױא ןעװעגירבוע טלָאװ ןעמ יװ ,ױזַא
 סָאװ ,רוּפיּכטוי ןיא שטנעמ ַא טעגרהעג טלָאװ ןעמ יװ ,ױזַא
 תּוכז ןיא, :ןּבירשעג טייטש סע םירָאװ .תּבש םּוא סיוא:טלַאפ
 .ַאּב ,הרוּת ןענרעל עכלעװ ,רעדניק עניילק ןּופ ןעמיטש יד ןּופ
 ןּוא דניק סָאד טסעשטּומעלַאּב ּוד זַא ,טנײה ,"טלעװ יד טייטש
 ..טלעװ יד בּויח ךָאד ּוטסכַאמ ,ןענרעל טשינ םיא טסזָאל

 ןעניר ןרערט יד ןּוא סעילפָאטרַאק ּפָאט םייּב טייטש הקבר
 ןיא ןגױא ענעדנּוצעגנָא ןּוז ןּוא דניװ ןּופ ,עטיור יד ןופ ריא
 :רעטרעװ סנַאמ םעד רעּביא.טרזח ןּוא ,ןײרַא-ּפָאט

 ןוא ײװ ךָאד זיא ,.טלעװ יד בויח ךָאד ךיא ךַאמ -=|
 ..! רימ ּוצ דניוו

 ןּוא דרע רעד ףיוא טציז ,"שטנעמ רעדליװ, רעד ,לאיחי
 ,ײרד, םעד טכײלַאּב סָאװ ,לדניק סצמַאמ רעד ייּב ךיז טרזח
 ךדרע רעד ףױא .רדה ןיא טנרעל רע סָאװ ,ארמג יד ,"סופ
 ּוצ ידּכ ,רעדורּב רערעטלע ןייז יװ ,שיט םייַּב טשינ ,רע טציז
 ַא ײּב ןשטנעמ טימ ןציז ּוצ טרעװ טשינ זיא רע זַא ,ןזײװַאּב
 םעדכרּוד זיא ןּוא ,טסע ןעמ ,טנרעל ןעמ ןכלעװ ףיא ,שיט
 ןײלַא ,שטנעמ רעדליװ ַא יװ רָאנ .חּבומ סטָאג ּוצ ןכילגעג
 סָאװ ,ארמג רעסיורג רעד ןּופ סױוַא רע טיירש ,דרע רעד ףיוא
 ;טנַאה ןיא טלַאה רע

 ,םונהיג ןיא ןטָארּב ןּוא ןענערּב טשינ ךיז טסעװ ,עמַאמ --
 ,םינחיג ןיא עמַאמ יד ןזָאל טשינ טעװ טָאג ,רעטּוג 6 זיא טָאג
 ןוא ךיוא םינפ:ףצוחמיתווע ןַא רָאג ךָאד טסיב ,ע = |
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 -- ,"בא-דֹוּביּכ ףיוא רבוע טסיּב ןּוא ןטַאט ַא ןנעג טסרער
 ןּופ קיסַאּפ םענעטכָאי םעד ּפָארַאיטמענ ןּוא רעטָאּפ רעד טגָאז
 ףיוא םיא טּפַאכ ןּוא "שטנעמ ןדליא םּוצ ּוצ:טײג ןּוא ןזױה יד
 ,ןעינק יד

 ףיוא רבוע זיא סָאװ ;עלעגניי ַא ּוצ ןעמ טּוט ױזַא טָא --
 | ,,,"בא:דוּביּכ ,

 .תוחוּכ עלַא טימ ןײרַא;טכײמש העמ-ךּורּב ןּוא
 ,"םדא ארפ, רעד ,רע טייוש ,ןענײװ וצ טָאטשנָא רָאנ

 | ;ץימש יד רעטנּוא
 ןענערּב ןּוא ןטָארּב עמַאמ יד ןזָאל טשיג טעװ טָאג --

 ,.!םונהיג ןיא
 צטּבעלרעד ּבָאה ךיא סָאװ ,ןרָאי עניימ ּוצ ייװ יוא --

 ,עמַאמ יד טנייװ -- !ןטַאט םעד ןגעקַא טסדער ּוד ,לאיחי
 טָאג !עמַאמ טשינ ןייו ,ארומ ןייק טשינ ּבָאה ,עמַאמ --

 | ,רעטּוג ַא זיא
 םעד טזָאל ןּוא השמ-ךּורּב טגָאז -- !ןיוש ּוטסעז ,ּונ --

 =ַאּפ רענרענייטש רעד ףיוא ינק יד ןּופ ּפָארַא "שטנעמ ןדליוװ,
 ?גידלּוש ץלַא ןיא טלָאװ יז יװ ;ּבײװ ןייז ןָא:טְקּוק ןּוא עגָאלד
 .ןעוועג

 ךָאד רע טָאה ,ןעװעג טלינ ןיא לאיחי ןיייק יװ םירָאװ
 םיא ייּב זיא טָאג .טָצג ןגעװ גנולעכערָאּכ ענעגייא ןייז טַאהעג
 טנָאקעג טשינ םיא ךיז טָאד רע .ךַאז .עגידתישממ ַא ןעװעג
 ,ןּופרעד טסּוװעג טָאה רע רָאנ ;סיוא;טעז רֶע יװ ,ןלעטשרָאּפ
 ןעמּוקּוצ ןָאק ליװ סָאװ רערעי ןּוא םֹוטעמּוא ָאד זיא טָאג זַא
 ,םיא ּוצ ןטעּב רָאנ ףרַאדַאּב ןעמ .טײצ רעדעי ּוצ םיא ּוצ
 יד ןכַאמרַאפ טּוג רעדָא ,ןענעװַאד סָאד ןגָאז טסנרע ןּוא םּורפ
 ּוד ןּוא !טָאג רַאפ ךיא ייטש טציא !;ןלעטשרָאפ ךיז ןּוא ןגיוא
 ארומ ןעמ טָאה ךלמ ןרַאפ ,ךלמ ןרַאּפ יװ ,טָאג רַאפ טסייטש
 ןעמ טָאה טָאג רָאנ ,ארומ זױלּב טשינ ןעמ טָאה טָאג רַאפ ןּוא
 טימ דימּת ךיז טניפעג טָאג זַא ,טסּואװעג טָאה רע .ּביל ךיוא
 / .רעדניא יז יב ,לכעלֹוש ןיא רעדָא שרדמה:תיּב ןיא ןדיי

 / .רַאפ גָאטיײרפ זיא סָאד .ךָאװ רעד ןיא לָאמנײא רָאנ - םײה
 ןעװ ,טכַאורַאפ -- טכיל יד ןָא;טדניצ עמַצנ יד ןעװ ,טכַאנ
 ינעטש טָאג זיא "ץרַאה, ןיא ךיז ייַּב רָאנ ,רעטנּוא טייג ןּו יד
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 ןייז ץרַאה ןיא םיא יײיּב טרָאד ךיז טלָאװ רע יװ ,ָאד גיד
 ,םיא ייּב ךיז טּוט'ס סָאװ ,סעלַא טסיײװ ןּוא טכַאמעג גנּוניואוו
 .,טָאג ּוצ לאיהי טדער ,ןּוט ליװ רע סָאװ ןּוא טרעלק רע סָאװ
 ! םיא טימ ןיא סָאװ ,רבח ַא ּוצ יװ

 ;עג טשיג הכרּב ןייק ּבָאה ךיא סָאװ ,לחומ רימ ייז --
 עטרערעגנָא ערה:רצי רעד ךימ טָאה סָאד ,לּפע םעד רעּביא טכַאמ
 אנרַאּב רעד ייּב ךיא לעװ רַאפרעד ...ןסעגרַאפ ּבָאה ךיא ןּוא
 רַאפ ענייא ןוא לּפע ןרַאפ ענייא !ןכַאמ תוכרּב ייווצ ריד רַאפ
 :ו ,ענרַאּב רעד

 ײּב לכעלּוש ןיא טָאג ןעזעג רע טָאה ןטסטלוּבמַא רָאנ
 ,םעק יד ףױא ּפָארַא םיתילט יד ןקּור ןדי ןעװ ,עמשי:תאירק
 ץעמ ..!ןענעכּוד םייּב ךָאנ שדער רעװ .הרשע-הנומש יײיּב רעדָא
 ףיז טסּולג ,טשינ רָאט ןעמ לײװ רָאנ .ןקיקניהַא טשינ רָאט

 רעּביא טּבעװש טָאג יװ ,ןעז ּוצ ןָאיטדער ערה-רצי רעד ,אקװד
 ,טנעה סמינהוּכ יד

 יא סע .םידיסה טימ טּפָאטשעגנָא ,סייה ןיא לּביטש ןיא
 ןטלאהַאּב ּפעק יד ,הרשע.הנומש ןעײטש ןדײ .ףסומ וצ תּבש
 ןליטש ןיא ןעקנּוזרַאפ ןענעז עלַא ,םיתילט יד רעטנוא

 תויעה ןּוא ןעײרשעגסױא עגידתולעּפתה ןּוא ןצכערק ,טעּבעג
 טנַאה ןיא רּודיס םעד טלַאה ,רעטָאפ ןרעטניה טײטש לאיחי
 {ענעװַאד סָאד .טשינ רע טנעװַאד ךָאד ,לּופ ןיא ץרַאה סָאד
 ןכָאג רַאפ ןּוט סעּפע טלָאװעג טלָאװ רע ,טשינ םיא טלעפעג
 גוװ .ןעז םיא לָאז טָאג ןַא ,טשינ טּוט רענײק סָאװ ,סעכלעזַא
 ןיא ּוליפַא ןײג.תוחילש ַא -- ןוט סעּפע טציא םיא טסייה ןעמ
 ץ|לאיחי ,םיא לָאז רע ,רעטָאפ ןייז טסייה טָאג ןעװ רעדָא .רעייפ
 { ןקחצי םהרבא יװ טקנוּפ ,ןּברק ַא רַאפ ןעגנערּב חּבומ ןפיוא

 ןענאטשעג טלָאװ עמאמ יד .טגײװעג טשינרָאג טציא טלָאװ רע
 העטָאפ רעד יװ ,טקיקעגכָאנ ןוא לּבלעװעג ןּופ ריט רעד ןיא
 ףוא ,,,ײז ךָאנ ץלָאה ןטימ עלעזײיא סָאד ןּוא קעװַא םיא טריפ
 :ןגירשעגּוצ ריא טלָאװ רע

 ,ןוטיײװ טשינרָאג רימ טעװ סע .טשינ ןײװ ,עמַאמ --
 ...ןעז טסעװ יוד
 שעכלעזַא סעּפע ןָאק רע סָאװ ,טרעלק ןּוא טײטש רע יװ = |
 ּוד זיא ביז רע טנאמרעד ,ןענ םיא לֵאז טָאג ןַא , ;ןטפיוא
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 יד ,םּורַא קרַאמ.רָאי ןפיא ךיז ןעיירד סָאװ ,סרעכַאמנצנּוק
 ,קירוצ-ןּוא-ןיה ,דניװשעג ױזַא דָאר ַא ןיא ךיז ןכערּב ןּופ ץנוק
 :ןזײװַאּב ץנּוק ַא ךיוא רע ןָאק רעּבָא רַאפרעד .טשינ רע ןָאק
 ּפָא.טליײצ ןעמ זיּב ,ןיטש ןּוא ּפָאק ןפיוא ןלעטש ךיז ןָאק רע
 יעגסיוא רע טלָאװ טָאג רַאפ רָאנ .טשינ רע ןָאק רעמ ,ןעצ

 ,טרעדנוהייוצ זיּב ,טרעדנּוה ןלײצּפָא ןָאק ןעמ ןיּב ּוליִפַא ןטלַאה
 ,ןוט ּוצ סָאד ןײא םיא טלַאּפ סע ןוא

 ..ןזײװַאּב ץנוק ַא ריד רַאפ ךיא לעװ ,טָאג ,טציא --
 טימ ,שרדמה-תיּב ןיא ןעיטש ןדיײי ןעװ ,לָאמטסנעד ןּוא

 .סיוא טעװ בר רעד ויּב ,ןטרַאװ ןּוא םעטָא ןטּפַאכרַאפ ןליטש
 ןּוא "םדַא ארּפפ רעד ךיז טּפַאכ ,הרשע.הנומש ןּופ ןטערט

 ,ּפָאק ןפיוא לעטש ַא ךיז רע טיג ןקּור סנטַאט םעד רעטניה
 ,,לײצ ,טָאג ,לײצ, :ךיז ּוצ טדער ןּוא ,ףיױורַא סיפ יד טימ
 ,,,יירד ייווצ ,,סנייא

 ,תושּוּב ןּוא תוּפרח יד ןלעטשרָאפ ךָאד ךיז ןעמ ןָאק
 ןפלעה סע .ןּו זו ןיײז ןופ ןעײטשּוצסױא טָאה השמ-ךּורֹּב סָאװ
 רעדליװ, רעד טּוט לָאמ סעדעי .,סעקסַאּפ ןײק ,ּפעלק ןייק טשינ
 ןיא ןּוטרַאפ ןענעז ןדי ןעװ ,ךעלקיטש עכעלעזַא ּפָא "שטנעמ

 טלעטש רע רעדָא ,תוליפּת עגיליה עטסליטש יד ײּב ,ןענעװַאד

 טיג רע רעדָא ,קילעשזָאק ַא טכַאמ רע רעדָא ,ּפָאק ןפיוא ךיז
 .ףייפ ַא רָאג

 טימ ּפָא ךיז יז טסיג ,סָאד טרעהרעד הקבר זַא ןיוא
 .לײט .תרצ רעד ףיױא טנעה עריא טכערּב ןּוא השוּב ןּוא הּפרח

 םינּפ טנייװרַאפ ריא ּוציטגײּב ןּוא םיא וצ ּוצ יז טײג לָאמ

 ;םיא ןיא ןײרַא .טעּפילכ ןּוא

 ?יֹוזַא ךימ ּוטסמעשרַאפ סָאװרַאפ ,דניק םירָא ןיימ --

 טּוט סָאד זַא ,ןגָאז טשינ ןעמַאמ רעד ךָאד טעװ רע ןּוא

 סָאד .ןצנּוק ענייז ןּופ האנה טָאה טָאג ןַא ןּוא ,טָאג רַאפ רע
 רַאפ ץנּוק ַא טזײװַאּב רע סָאװ ,לָאמ סעדעי םירָאװ ,רע טטסיײװ
 .רעּביא טרעװ "ץרַאה, ןײז ןּוא ,םיא ּוצ טָאג טלכימש ,טָאג

 טשינ סָאד ךָאד רע טעװ ,האנה רעגידהנושמ ַא טימ ןסָאגעג

 ,יוא .ןּפײנק ןּוא ּפעלק סרעטָאפ םעד ּוצ רע טמענ .,ןלייצרעד
 רעטעּביז רעד ןיא סע טליפרעד ןעמ ןַא ,ןּפײנק עטַאט רעד ןָאק

 ךיז ןסיײּב יז ןּוא רעגניפ עגידרעניײּב ,ערָאד טָאה רע ,ּפיד

 .2 ,דיייםיליהת רֶעד ,שא םולש
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 ,ןּפײנק סָאד ביל רַאפ טמענ רע .ךעלגנעװצ יװ ּבײל ןיא ןײרַא
 לָאז סָאװ רָאנ .רעצ סעמַאמ רעד רעּביא יײװ רָאנ םיא טּוס סע
 םיא טײג טָאג ןעד .ןגעװ סטָאג רַאפ ךָאד ןיא סע זַא ,ןּוט רע
 ךיז טליפ רע ,עמַאמ.עטַאט יװ רעמ ּוליפָא ,עלַא יװ ,רעכיג ןָא
 סָאװ ,ץלַא טסײװ טָאג לײװ ,רענעזָאלענּוצ ןּוא רעטנענ םיא ּוצ
 לייװ ,רַאפרעד טשינ ,עטכעלש סָאד טּוט רע זַא ;טסײװ רע
 םיא טדער ערהירצי רעד לײװ ,רַאפרעד רָאנ ,ןּוט סע ליװ רע

 רע ,ןּוטנָא רעצ ןײק ןעמַאמ רעד טשינ ליװ רע .,,,ּוצרעד ןָא
 ןענרעל טּוג ןענעק טלָאװעג טלָאװ רע ,ןכרָאהעג ןטַאט םעד ליװ
 ,רעדּורּב ןײז הרזירכשי יװ ,ןענרעל ןוא ןציז גידנעטש ןּוא

 ןּוא קרַאמ ןפיא ןפיױלמּורַא טשינ ,ןעמיר םיא ןלָאז עלַא זַא

 יװ ,ןעזּוצ טשינ ןָאק רע .םָארק ןיא ןעמַאמ רעד ןפלעה

 סַאג ןיא סָארק ןּופ רעטערּב יד ןײלַא טּפעלש עמַאמ יד
 ענײא טײטש עמאמ יד יװ ,ןעזּוצ טשינ ןָאק רע ,סױרַא
 סעּפע ּוצ ןיא עטַאט רעד ןזַא ,טסײװ רע .קראמ ןיא ןײלַא

 ןּוא לּביטש ןיא ןציז ףרַאדַאּב עטַאט רעד .ןפַאשַאּב שרעדנַא

 .השא ןַא יז ןיא רָאּפרעד ,סעכלעזַא זיא לזמ סעמַאמ יד ,ןענרעל

 טימ ןסירעג ךיז טָאװ עמאמ יד יװ ,ןעזעג רע טָאה טלמונַא

 טָאה זלַאה ריא .הרוחס לקיטש ַא רעּביא רעױּפ ןקרַאטש ַא

 ,ןקּוק ּוצ ןעװעג ךעלקערש ןיא םינּפ ריא ףיוא ,ןגױצעגנָא ךיז

 לו יױזַא ,טצעזעגסיורַא ןּבָאה ןגיוא ענעפָאלעגנָא עטיור עריא
 :ףליה ךָאנ ןגירשעג טָאה יז ,,ןלַאפסױרַא טלָאװעג ןטלָאװ יז

 טעװ רע !"גָאט ןלעה ןטימ ןיא ךימ טלזנַאּב רע !ןשטנעמ,

 ןעמַאמ רעד טָאה יג רעד יװ ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמנײק סע

 -עגרעדינַא ןיא יז ןוא ןײרַא טסורּב רעד ןיא ןיטעגיּפּוטש ַא

 ןשטנעמ עלַא .סָאג ןטימ ןיא ךיז טרעלָאקעגרעּביא ןּוא ןלַאפ

 לאיחי ,טרעלָאקעגרעּביא ךיז טָאה עמַאמ יד יװ ןעזעג ןּבָאה
 ךָאילָאמטסנעד ןופ ,טנײװעג טָאה רע  ,יײּברעד ןענַאטשעג ןיא
 זַא ,ןגױא ענייז ןיא ןלַאפעג רעיײז תובישח סעמַאמ יד ןיא

 ײז ,,,ןפרָאװעגסױרַא סָאג רעד ףיוא ןעװעג יז טלָאװ ןעמ יװ

 ןייק טשינ ףראדאּב יז ,טײרפאּב תװצמ עלַא ןופ ןעמ טָאה

 ןיוש ןוא ןטכיײװצּפָא תוצמ רָאּפ ַא טָאה יז .ןענרעל-הרוּת

 ףיז ןרעױּפ יד טימ ,ןײטש קרַאמ ןפיוא יז ןּומ רַאפרעד ,רוטּפ
 -רבשי ,עטַאט רעד ידּכ ,ןגרַאזַאּב הסנרּפ יד ןּוא ןסײרמורָא
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 שרדמהיתיּב ןיא רעדָא רדח ןיא ןײג ןענ;ָאק ןלָאז רע ןּוא חדז
 ינגעלעג רעד ךרוד ,גיטיצנייא רצֹּבָא ,ןענרעל-הרות ןּוא ןײרַא

 טָאה רע .םיא ייּב ןרָאזעגןביױהרעד עמַאמ יד ןיא ,טײה

 ..סָאװרַאפ ןּבעגּפָא ןוּבטתו.ןיד ןייק טנָאקעג טשינ ךיז

 יװַא עמָאמ יד ןיא ךָאװ רעד ןיא לָאמ גיצנייא.ןייא רָאנ

 +רעד טנָאקעג טשינ רענײק טָאה ריא ּוצ ןַא ,ןענַאטשעג ךיוה
 ןיז טימ ןּוא ןענרעל ןיײז טימ עטַאט רעד ּוליפַא ,ןכיירג
 .סיוא םיא ךיז טָאה סע .טשינ ךיא ,אנהיםלועל קלח ןטײרגנָא

 עמַאמ ערעדנַא ץגַאג ַא רָאג סע ןיא לָאמטסנעד זַא ,טכַאדעג

 צצנַאג ַא ,עלַא ןּופ עטסבושח ןּוא עטסגיטכיו יד ןיא יז ןּוא

 ףעד ךרּוד רָאנ ,,עמַאמ עטסָארּפ יד ןעװעג סע ןיא ךָאװ
 ןענױשרַאּפסנַאמ יד ןעװ ,טכַאנרַאפ גָאטײרפ ,טײצ רעצרוק

 ךָאנ לּביטִש ןּופ םײהַא ןעמּוק ייז ןיִּב ,ןײרַא-לּביטש ןיא ןעײג

 געמַאמ יד ךיז טרעדנע טײצ רעצרוק רעד ךרּוד -- תּבש.תלּבק

 ןַא ןיא טלדנַאװרַאפ טרעװ יז רָאנ ,ךיז טרעדנע יז טשינ ,ןיינ

 *עכָאװ ַא ענייא :סטמַאמ יײװצ ָאד ןענעז ךעלטנגייא ,ערעדנַא

 עקַאט זיא עגידעכָאװ יד :..עגידתּבש ַא -- ענײא ןּוא עגיד

 ןעמירַא םעד טימ ,ךָאװ עצנַאג ַא ןּופ עמַאמ ענעגײא יד
 רעד ןיא טניװ ןּוא ןּוזו ןּופ סָאװ ,קיּפישט ןטצװעצינענּפָא

 .ןירג ןּוא טעװעקַאילּבעגּפָא קיּפישט ןופ סעלטַא רצצרַאװש

 .ןגיוא ןּוא ןּפיל עריא ךענעז טניװ ןּוא ןּוז ןּופ ;ןרָאװעג
 טײטש עמַאמ עגידעכָאװ יד .ןרָאװעג.טעּברעשטשעגסיוא ןעמַאר

 ןּוא טיײירש ,םּורַא ןיעױּפ יד טימ ְךיז טסייר ןּוא קרַאמ ןיִא

 םײהַא ןעמּוק ייז ןעװ ,לָאמַאטימ ןּוא ,טנגיל טגָאז ןוא טלעש
 ףיא סעקליּפש.רעדעפ טיפ ,,.עמַאמ עגידתבש ַא -- לּוש ןופ

 ףעלרעטילפ-ןּפיש טימ טעקסַאילּב ןּוא טעשטשילּב סע ,ּביױה ריִא
 =טרָאס ַא ןיא קיפישט רעגידתּבש ריא ,.ּפָארַא טסּורּב ריא ןּופ
 ןגידתּבש ןגידנצנַאלג ריא רעּביא ןיורק עכעלריטַאנ ַא ,גנוצעז
 ןעמ סָאװ ,ןסָאגעגסױא םינּפ ריא רעּביא טגיל ןח-עמַאמ .ןרעטש

 יד ןיא ,ןגיוא יד ןיא טגיל רע ,ןגָאזסױרַא טשינ סע ןָאק

 ךיא זלָאה רעד .טױה רעלעקנוט-ךעלנױרּב ריא ןּופ ןשינעפיט
 .טזײלעגסיוא ,ךיֿפ יװ ,ךײװ זיא רע .רענעגײא רעד טשינרָאג

 ּוצ סּוג יױזַא ןיא סע ןּוא טײקגיטשטילג .ַאזַא טָאה רע ןוא

 ם..םיא וצ ןגיינוצ םינּפ סָאד טסליװ ּוד ןַא ,םיא ףיױא ןקיק



 ש ַא םו ל ׂש ! 6

 ,ןגיצנַאלג ןפיוא ןעמַאמ רעד טגיל תּבש רעצנַאג רעד

 ץלַא ןּוא .רע טנייש ןּוז ַא יװ .טנישעגסיוא ןױרעטש ןסיורג-
 סע יװ ,שיט רעד ןּוא לּביטש עצנַאג סָאד ,טרעדנעעג ךיז טָאה-
 .סנַאמ יד סָאװ ,טייצ רעד ךרּוד ןעמַאמ רעד טימ סעּפע טלָאװ

 -ַאֹּבַא ןעעשעג דוסַא ,ןעװעג שרדמה-תיּב ןיא ןענעז ןענױשרַאּפ -
 ןרָאט ןוא טשינ ןעסײװ ןעניױױטרַאּפסנַאמ יד סָאװ ,ךַאז ענעטלַאה

 יד טימ ןגױא יד ףךיז טקעדרַאפ עמַאמ יד ןעװ ,ןסיו טשינ
 ןיא ןײרַא ךאלמ רעגילייה ַא טמּוק ,טכיל טשטנעּב ןּוא טנעה

 ןוא שיט ,םינּפ ריא רעּביא הניכש טײרּפש ןוא ּבּוטש ריא

 ןעװ ,םינהוּכ יד ןשיװצ ןיא טָאג יװ ױזַא טקנוּפ ,סיוא ּבוטש

 םינהוּכ יד ןעװ ,ןקוק טשינ ןעמ רָאט טעדכרוד .ןענעכּוד ייז
 ןקּוקנײרַא טשינ ךיוא ןענױשרַאּפסנַאמ ןרָאט ױזַא ,ןענעכּוד

 ,..טביל טשטנעּב עמַאמ יד ןעװ ,ּבוטש רעד ןיא ךיז ןענופעג ןּוא -
 .טרָאד לָאמטסנעד ךיז טניפעג טָאג לייװה

 עגידתּבש ַא ןּוא עגידעכָאװ ַא ָאד ןיא סע יװ טקנוּפ ןּוא

 ,טָאג רעגידתבש ַא ןּוא טָאג רעגידעכָאװ ַא ָאד ןיא ,עמַאמ)
 לגני םעד ןּופ עיזַאטנַאפ רעד ןיא טרעװ טָאג רעגידתּבש רעד .
 טָאה סע ,.סעכעלּבײװ סעּפע ןּופ םרָאפ ַא ןיא טרעּפרעקרַאֿפ
 םיא יײּב טגירק עמַאמ יד .לחר עמַאמ רעד טימ תוכייש ַא סעּפע

 טימ טגינייאדַאפ טרעװ עמַאמ יד לייװ ,תובישח רעדנַא ןַא

 עמַאמ יד ןיא ןתמאניא ,ןײא רע טעז טצעי ,.תֹּבֹש םעד
 ,ךָאװ רעד ןטימניא ,טלעװ רעד ףױא רָאנ .עמַאּמ עגידתּבש ַא
 .טלדנַאװרַאפ ְךָאװ עצנַאג ַא ,ךעּבענ ,יז ןּומ ,תולג םעד ּבילּוצ

 עמַצמ יד טעװ ,ןעמּוק טעװ חישמ ןעװ .עכידעכָאװ ַא ןיא ןרעװ

 סאגירגעטש ןיוש ,,,עמַאמ עגירתבש ַא ןייז סנֿכָאװרעדניא ּוליפַא
 י 9827 ובעטש
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 .4 לטיּפַאק

 האפ ַא ןריולרַאפ

 ַא יװ ,ןפרָאװעגקעװַא ןגעלעג זיא עצװענָאי לטעטש סָאד
 ,לגרעּב ַא ףיוא ,לסייו רעד ןּופ גערּב ןגידמַאז ןפיוא ,עטַאמש
 םּורַא .ךריק עטּברַאפַאּב:סײװ ַא ןענַאטשעג זיא ,קרַאמ ןטימניא
 דרעפ יד ןּבָאה ןרעױּפ יד ןכלעװ ייּב ,טױלּפ רענירג ַא -- ריא
 .ןי-ַא-לָאשטשָאק ןיא ןעמוקעג ןענעז יז ןעװ ,טנַאּפשעגכיזא
 לּפמּולּפ ןטימ קרַאמ רעד טײרּפשעגסױא ךיז טָאה ךריק רעד םּורַא
 +ליה עניילק ןענַאטשעג ןענעז קרַאמ םעד םּורַא ןּוא ,ןטימניא
 ערעדנַא ,עטקעדַאּב ןעלדניש טימ ןיוש לייט ,ךעלזייה ענרעצ
 עטקַאהעגסױא יװ ןּבָאה ךעלּבלעװעג ענעּפָא ,יורטש טימ ךָאנ
 ןּנָאה קרַאמ םעד ןּופ ,ןײרַא:קרַאמ ןיא ץרַאװש טקּוקעג רעכעל
 ּוצ ּפָארַא זיּב ,ךעלזייה ערעטיש טימ ךעלסעג:ןטייז ןגיוצעג ךיז
 טָאה לסייװ יד ןעװ ,ןעשעי ןּוא גנילירפ ,ּוצ-לסייװ רעד
 ךיז ןּבָאה סָאװ ,ךעלסעג יד טציײלפרַאפ יז טָאה ,ןסָאגעגסיױא
 ןטינשעגּפָא יז ןּוא גערּב:דמַאז ןגירעדינ ןפיוא טײרּפשעגסױא
 ןענעז ,ףיט ןעװעג טשינ רעּבָא ןיא רעסַאװ סָאד ,קרַאמ ןופ
 :סיוא ןּופ געט רָאֹּפ יד רעטערּב ףיוא ןעמּואװשעגרעּבירַא ןדיי
 *רָאּב ,סעטָאּפַאק עגנַאל יד טימ ןכָארקעג ןענעז ךעלגניי ,סּוג
 ,םּורַא רעסַאװ ןיא ןרעדנַא ןיא לסעג ןייא ןּופ ,עסעװ

 םּורַא ךעלסעגףטייז יד ןּוא קרַאמ ןּופ ךעלזײה עלַא יד
 סָאד ןדיי טנױאוװַאּב ןּבָאה ,ןריק רעד וצ זיּב קרַאמ םעד
 ַא ןּוא טכַאנרַאפ גָאטײרפ ןעזנָא טנָאקעג ןטסעּבמַא ןעמ טָאה
 יד ךרּודַא רָאנ זיא שמש רעד יװ ױזַא ,גָאט ןגירתּבש ןצנַאג
 טכַאמרַאפ ךעלּבלעװעג עלַא ךיז ןּבָאה ,רעמַאה ןייז טימ ךעלסעג
 ןטכײלוצסױרַא ןּבױהעגנָא ןּבָאה ךעלרעטסנעפ עגיילק יד ןּופ ןּוא
 .טכיל.תּבש טימ ךעלרעטכייק עגידתבש ,
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 ,ןטימניא ןענַאטשעג ןזיא סמערּוט ייװצ יד טימ ךויק יד
 רעד טָאה ,ךעלדנעטשרַאפ .ךעלּביטש עשידיי ןּוכ ןעגנַאפעג
 ןיא יו ױזַא טקנוּפ זַא ,טנײמעג טשרע םּוצ לאיחי רעניילק
 רָאנ טלעװ עצנַאג יד טײטשַאּב ,לטעטש ןייז ןּוא לסעג ןייז
 יז ןענעז ?םייג ָאד ךיוא ךָאד ןענעז סע ,ייא ,ןדיי ןּופ זױלּב
 תּבש ןדיי יד רַאפ לָאז קעשטַאמ רעטלַא רעד  ,ידּכ ָאד רָאנ
 רָאט דיי ַא סָאװ ,ןּוט תוכאלמ ערעדנַא ןּוא ןשעלסיא טכיל יד
 טשינ זיא סע זַא ,ןעזעגנייא רע טָאה רעּבָא רעטעּפש .טשינ
 לטעטש ןיא זיּב טכידעג ןגיוצעג ךיז ןּבָאה רעדלעפ יד .ױזַא
 ,קיטכיצ ,עטעייזרַאפ ,עטעּפָאקעגפױא ,עטעּברַאַאּב רעדלעפ ,ןײרַא
 עלַא יד ,יוט ןכעלטכַאנ ןּופ ענעגָאװצעגסױא ןּוא עטמיורעגפיוא
 םּוצ זיּב ,ןסױרד סױרַא טייו ,טייוו ךיז ןעיצ סָאװ ,רעדלעפ

 .לעפ יד ףױא -- ,רעטייוװ ןּוא רעטייוו ךָאנ ןּוא װָאקַאמ ףרָאד
 .שטַאק ,ןגעװ יד רעּביא םּורַאןפיול רעניה .םייוג ןעניואו רעד
 ,רעזייה יד רעטניה ןענעז סָאװ ,ךעלרעסַאװ ןיא ךיז ןעקיט סעק
 ךיי ַא סָאװ, יד ןּוא ,עקנָאל רעד רעּביא ןעילפ זנעג עסײװ
 רעשייֹוג רעדעי רַאפ עטָאלּב ןיא ךיז ןערָאנ "ןכע טשינ רָאט
 ןּוא רענעגעװ טימ ןָא ייז ןעמּוק ךָאװ ןיא לָאמ ייוצ .ּבוטש
 סָאד ןציילפרַאפ ןּוא קרַאמ ןטימניא ּפָא ךיז ןלעטש ,דרעפ טימ
 תומהּב יד טימ ,דרעפ ןּוא רענעגעװ יד טימ לטעטש עצנַאג
 לטעטש עצנַאג סָאד .תופֹוע ןּוא תואּובּת יד טימ ,םיריזח ןּוא
 ּוצ זיב ךעלסעג:רעטניה יד ןיא ךיז ןזָאל ייז ,ןייא ייז ןעמענ
 ,ריזח ןּוא קרַאמ-דרעפ םעד ןּבָאה ייז ּואְו ,ּפָארַא לסייוו רעד
 ,"סרחַא רבד, ןּופ יירעשטיווק ַא ךיז טרעה גָאט ןצנַאג ַא ,קרַאמ
 ןעמּושז- ַא ,תופֹוע יד ןּופ יירעקָאװק ַא ,דרטפ ןּופ ןעשזריה ַא
 ,ןשטייּב יד טימ ןלַאנק ,עגנעמ-ןרעױוּפ רעד ןּופ ןעמּורּב ַא ןּוא
 ַא ןלעטש-גייצעג יד ייּב רעּבײװ ןּופ ןעיירש ַא ,ןדיי ןּופ ןפּור
 ןּוא גָאטסניד זיא סָאד .ןדיי-קרַאמ יד ןּופ ןעלדנַאה ַא ,ןעגניד
 יד ,יײז ןעמּוק גָאטנּוז :געט:קרַאמ יד ןענעז סע ןעװ ,גָאטיײרּפ
 יז טימ זיױלּב ,תופֹוע ןּוא תואּובּת ןָא ןּוא תומהּב ןָא ,םייֹוג
 יד יײיּב ןדנוּברַאפ ,טצוּפעגסױא ןענעז סָאװ ,דרעפ ענייש ערע
 ןײלַא יז .רעדנעּב ענעױרטש טימ ןקע יד רעטנּוא ןּוא ּפעק
 .כוי יד ךיז ןליפ ץכעגעשזד טימ ןּוא טצוּפעגסױא ךיוא ןענעז
 ,טסנעד ,לָאשטשָאק םעד םּורַא סיוא ךיז ןגייל ייז ,לוויטש ענעט
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 ,לסעגילּוש ןּופ קעשטַאמ זַא ,לאיחי רעניילק רעד טעז לָאמ
 ןּוא ,ןילַא טשינ זיא ,לטעטש ןּופ יונ:תּבש רעד ןיא רעכלעוו
 יר ןּופ ןעגנַאפעג ןּוא טמותירַאפ טשינ טייטש לָאשטשָאק רעד

 ..ךעלּביטש עשידיי
 ,םייֹוג ןגעװ טכַארטרַאפ רעיײז ךיז רע טָאה רעמּוז םעד

 רע .חֹומ ןייז טימ ןעמענַאּב גיטכיר טנעקעג טשינ ייז טָאה רע
 םייֹוג זַא ,ןּבָאה ןעמ ףרַארַאּב םייֹוג זַא ,טסּואװעג ןיוש טָאה

 :ַאמ יד ידּכ - סנטשרע .ןכַאז ייװצ ּבילּוצ ןפַאשַאּב טָאג טָאה
 .עג ןדישרַאפ ייז ןפיוקרַאֿפ ,ייז טימ ןעלדנַאה ןענָאק לָאז עמ
 יז ידּכ ,רעדנעּב ןוא ךעלכיט רענילּבול ,טנװײל ,ץיצ ;גייצ
 ןּוא חרז:רכשי ןּוא עטַאט רעד זַא ;הנויח ףיױא ןענידרַאפ לָאז
 ןלָאז ןדיי ערעדנַא עלַא ןּוא ךעלרעדירּב ערעדנַא יד ןּוא רע
 --סנטייווצ ןּוא ,הרֹוּת רעגילייה רעד ןיא ןענרעל ןּוא ןציז ןענָאק
 ייַּב ןייז ןלָאז ןדיי ידּכ ,םעד ּבילּוצ ןּבָאה יז ןעמ ףרַאדַאּב
 יניא ךיז ןטלַאה ןריי ןעוו ,גָאטימכָאנ גָאטיײרּפ .,,.תולג ןיא ייז
 יד טימ ,םיצקש יד ייז ןלַאפַאּב ,לסיײוו רעד ןיא ןדָאּב ןטסעּב ןטימ
 ּוטעגנָא ךעלקעּפ יד טימ עטעקַאנ ייז ןּביײרט ןּוא ,ןשטייּב עגנַאל
 ןעװ ,לָאמ סעדעי ,רע ןּוא ,ןײרַא לטעטש םעד ןיא רעצכע
 ,ךַאמלעטס ןקשיאיֹוג םעד רַאפ ןייגּוצכרוד סיוא םיא טמּוק סע
 רעד זַא ,ץרַאה סָאד םיא טּפַאלק ,ייז רעּביאנגעג טניואוו סָאװ
 :עגנָא ןַא טױלּפ םעד רעטניה טרָאד טייטש סָאװ ,טנוה רעזייּב
 :ַאֹּב םיא ןּוא טייק רעד ןּופ ןסיײרּפָא טשינ ךיז לָאז ,רענעדנוּב
 ךיז טסּולג ךַאמלעטס ןקשיאיױג םעד ןּופ טױלּפ םעד רַאפ ,ןלַאפ
 טסקַאװ טױלּפ םעד רעטניה ליײװ ,ןײגּוציײּברַאפ אקווד רעּבָא םיא
 ײלרעלּכ ףייר לדנטרעג םעד ןיא ןרעװ טייצ:רעמּוז ,לדנטרעג ַא
 הכרּב ַא רַאפ סָאװ ייז רעּביא טשינ טסיײיװ ןעמ סָאװ ,ןטכּורפ
 ױזַא ןענעז ייז ,ןסקַאװ ייז ןעװ ,טּוג ױזַא ןקעמש יז ,ןכַאמ ּוצ
 רעּביא רעּבירַא רעמייּב יד ךיז ןסיג טנָאנ ױזַא .ןעז ּוצ ןייש
 יד ןּוא ןעמּולּב יד זַא ,סױרַא סַאג רעד ףױא לטױלּפ םעד
 רעד ּוצ זיּב ךיזןגױנ ןּוא סיױװַא-ןצרַאטש לדנטרעג ןּופ תוריּפ
 .ןּפַאכנָא יז ןּוא ןקערטשּוצסױא טנַאה יד רָאנ ףרַאדַאּב ןעמ ,דרע
 סכַאמלעטס םּוצ ךיז טרעטנענרעד רע ןעװ ,לָאמ סערעי רעּבָא
 סָאד ,טױלּפ טייז רענעי ןּופ גנורּפש ַא טנּוה רעד טיג ,לטױלּפ
 .טפױלטנַא רע ןּוא קערש רַאפ ּפוצ ַא שזַא טיג ץרַאה
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 ןיילַא םיא ןּפַאכ ךעלגניי-םייֹוג יד ןעװ ,גָצטימכָאנ רעמּוז
 ץכעּוטעגנָא ןייז ןײרַא ייז ןפרַאװ--לסייװ רעד ןיא ןדָאּב םייּב
 םיא ןעיצ טימ ןױלּב ךיז יז ןענעגּונגַאּב לָאמליײט ,רעסַאװ ןיא
 | ; ןעיירש ןּוא האּפ רעד ייּב

 ;סירק טגיציירקעג ּוטְסָאה סָאװרַאפ !קעדישז רעגיילק -
 ; ןסּוט

 ךױא טקנעדעג רע .זיא סָאד סָאװ טשינ טסיײװ לאיחי
 טמענ ."ןסּוטסירק טגיציירקעג, לָאמַא ןּכָאה לָאז רע זַא ,טשינ
 ןיא זיא רע לײװ רעּבירעד ,שינעמּוקּפָא ןַא רַאפ ןָא סָאד רע
 ..ןטכירפָא תולג ךיוא ןּומ רע ןּוא ,ךיילנּוצ ןדיי עלַא טימ תֹולג

 ליװצ יד ּבילּוצ ןפַאשַאּב טָאג טָאה םייֹוג זַא ,רע טסיײיװ
 סָאװ ,רַאפרעד ןטּפשמ ײז ןעמ טעװ טלעװ רענעי ףיוא .םימעט
 ןייג םייֹוג יד ןלעװ ,ןעמּוק טעװ חישמ זַא .םייֹוג ןענעז יז
 - ןדיי יד ,ןלַאפנײרַא ןלעװ ןּוא קירּב רענרעזייא ןַא רעּביא
 ,טשינ טסיײװ רע  .ןײגכרּודַא ןלעװ ןּוא רענעריּפַאּפ ַא רעּביא
 רעּבָא ,.טשינ סיװעג ,ןייטשפיוא םיתמה:תיחּת ןלעװ ייז יצ
 ײז ןענעז סָאװ ? םייֹוג רַאפ ןפַאשַאּב טָאג ייז טָאה סָאװרַאפ
 ךָאד טלָאװ רע ! םייֹוג רַאפ ןפַאשַאּב ייז טָאה ןעמ זַא ,גירלּוש
 ךיז טלסיירט רע) ױג ַא ןרעװ;ןריוּבעג טנָאקעג ,הלילח ,ךיוא
 סָאװ ,ךייר ױזַא השעמ:תעשּב ןיא רע ןּוא קנַאדעג םעד ןופ ּפָא
 םעד הנוּכ סיורג טימ רע טגָאז ןגרָאמירפ ןדעי .(דיי ַא ןיא רע
 טשינ ךימ טסָאה ּוד סָאװ ,טָאג ,ןייז ּוטסלָאז טּבױלעג, :קוסּפ
 ,רַאפרעד ,טָאג ,ןייז ּוטסלָאז טּבױלעג, ."ױג ַא רַאפ טכַאמעג
 ןַא ןָא ,אלימ ."ּבייװ ַא רַאפ טכַאמעג טשינ ךימ טסָאה ּוד סָאװ
 ףױא רעּביײוװ ןייז ןוּומ סע .ןפלעה טשינ ךיז ןעמ ןָאק השא
 ,טלעװ ןייק ןעוועג טשינ טלעװ יד טלָאװ יז ןָא ,טלעװ רעד
 ,ןעמענ ּוצ הלח ,ןּבָאה ּוצ רעדניק ,ןײז ּוצ םינּוװיז גוזמ ידּכ
 ןענרעל טשינ ןפרַאד ײז ,עקַאט תמא ןכַאמ ּוצ רשֹּכ שיילפ
 ןענעז ךָאד רעּבָא ,ןטרָאד תװצמ רָאּפ ַא ןצנַאגניא ןּבָאה ןּוא
 .תיחּת ּוצ ײז ןלעװ ,ןעמּוק טעװ חישמ ןַא ןּוא ןדיי ךיוא ײז
 רענעמ יד יײיּב ןציז ײז ןלעװ ןדעױג ןיא ,ןײטשּפיוא םיתמה
 תושפנ עכעלקילגמּוא יד טָאג טָאה סָאװרַאפ רעּבָא ,סנסופוצ
 ןעניד טָאג ןדמערפ ַא ץּומ ןלָאז ײז ידּכ ,םיוג יד ,ןפַאשַאּב
 ףעד ףיֹוא רַאפרעד ײז לָאז ןעמ ןּוא ןגינייּפ ןדײ יד ןוא
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 אּבה-םלועל קלח ןיק ןלָאז ייז ןּוא ןפָארטש טלעװ רעטייווצ
 { םיױג ןענעז ײז זַא ,גידלוש ײז ןענעז סָאװ ..!ןּבָאו טשינ
 .ַאב ןדי רַאפ טלעװ עצנַאג יד טשינ טָאג טָאה סָאװרַאפ
 ,..? ןפַאש

 טגערפעג ןוא ןגָארטרעּביא טנָאקעג טשינ סע טָאה רע |
 ;ןטַאט םעד
 טלַאּפ -- ?אּבהיםלֹועל קלח ךיוא ןּבָאה םיוג ,עטַאט - -/ }
 טימ ןסע ןטימניא ןײרַא ל?סיש רעֶד ןיא לאיחי רעניילק רעד
 ,אישק-ץָאלק רעד

 זַא ,ןּבירשעג טײטש סע !טשינ ךָאנ סע טסייװ ּוד --
 .םלֹועל קלח ןּבָאה טלעװ רעד ןּופ רעקלעפ יד ןּופ םיקידצ יִר
 | ,אּבה/

 רַאפ טָאה רע ןזַא ,ןדירפּוצ זיא לאיחי רעניילק רעד
 :רעטיײװ טגָאז רע ןּוא ןעגנודעגסיוא סעפע ךיוא םייֹוג ענייז

 ןייטשפיוא ךיוא יז ןלעװ ןעמּוק טעװ חישמ זַא ןּוא --
 ? םיתמה-תיחתה

 .ןדיי ןרעװ ןּוא ןייז;רייגמ רעירפ ךיז ןלעװ עכלעװ ,יד -- = |
 ;טשינ סָאװ ,יד ןּוא --
 ןענעז ייז ! םיתמהיתיחּת ייז טמּוק רעדיװ סָאװרַאפ --

 !ןריי ןייק טשינ ךָאצ;
 םלוע.לש:ונוּבר רעד זַא ,גידלוש ייז ןענעז סָאװ רעּבָא -- |
 רעד זַא ,ךָאד טגָאז ארמג יד !ןפַאשַאּב םייוג רַאפ ייז טָאה
 ןסיײװ ייז .טשינרָאג םיא טמּוק ,גידנליװ.טשינ ךַאז ַא טּוט סָאװ
 ןענעז יז לײװ רַאפרעד ,הריבע ןַא ןעּוט ייז זַא ,טשינ ךָאד
 | ,םייוג סלַא ןרָאװעג-ןריוּבעג

 רעּבָא ךָאד ןענָאק ייז ,הטֹוש ַא עקַאט ךָאד וטסיּב -- |
 ןרָאװעגןּבעגעג ךָאד זיא הריחּב יד םירָאװ .ןדיי ןרעװ טצע*
 יעֹג ןדיי יד טָאה טָאג ןעװ ,ךָאד טייטש סע ןּוא .ןשטנעמ ּוצ
 יד ּוצ ןגָארטעגמּויַא טשרע םּוצ יז רע סָאה ,הרֹוּת יד ןּבעג

 טלָאװעג טשינ יז טָאה רענייק רעּבָא ,טלעװ רעד ןּופ רעקלעפ
 רַאפרעד ,דיזמּב םיױג ךָאד יז ןענעז .ןדיי יד רָאנ ,ןעמעננק
 .רַאפ סָאװרַאפ .הרֹוּת יד ןעמעננָא טלָאװעג טשינ ןּבָאה ייז ליױש
 ?טשינ ּוטסייטש

 ז
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 ,ךיא ךָאד ןטלָאװ רימ ,םייוג ןיוש ןרָאװעג:ןריוּבעג ןענעז ייז
 ארֹומ לא חי טָאה - .,"סָאד, ןרעוװןריוּבעג טנָאקעג ,הלילח
 ,טרָאװ עכעלקערש סָאד ןגָאזּוצכױרַא

 !ּפָאק ןטּפָאטשרַאפ ַא עקַאט ךָאד טסָאה ,גנוי רעּבָארג --
 יװ ןרעװ-ןפַאשַאּב טנָאקעג ,הלילח ,ךיוא ןטלָאװ רימ ,טסייה יװ
 ,יניס גרַאּב ןפיױא ןענַאטשעג ךָאד ןענעז תומשנ ערעזנּוא } יז
 טָאה ןעמ ןעװ ,"עמשנו השענ, !ןגירשעגטימ ךָאד ןּבָאה רימ
 טנָאקעג ,הלילח ,רימ ןטלָאװ ױזַא יװ ,ןּבעגעג הרֹוּת יד ןדיי
 .ייז* יװ ,ןרעװ:ןריוּבעג

 יװ טקנוּפ רע ןיא ,רייגמ ךיז זיא ױג ַא ןעװ רעּבָא --
 ןענַאטשעג טשינ זיא רע שטָאכ !?עטַאט ,רָאװ טשינ ,דיי ַא
 ! יניס גרַאּב ןפיוא

 ,םהרמ םיא ףיױא ךיז זיא םלֹוע-לשיונֹוּבר רעד לייוו --
 ַא סוא רע טייטש  ,ךייגמ ךיז ןיא יג ַא ןעװו לייװ רַאפרעד
 ,ןויסנ ןסיורג

 ןיא ױג ַא ןעװ זַא ,רשכה ַא ןטַאט ןּופ ןעמוקַאּבסױרַא
 ;תיחַּת ּוצ ףיא.טייטש ןּוא דיי ַא יװ ךיילג רע זיא ,רייגמ ךיז
 גרַאּב ןפיוא ןענַאטשעג טשינ ןיא המשנ ןייז שטָאכ ,םיתמה
 עג טָאה סָאװ ,לקיטש ַא רעמּוז םעד ןּוטעגּפָא רע טָאה -- ,יניס
 טָאה קילג ַא .ןעגנערּבמּוא לטעטש עצנַאג סָאד ,הלילח ,טנָאק
 רעד סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טשינ ןּבָאה םייֹוג יד סָאװ ,ןפָארטעג
 ּוצ טרעהעגּוצ טשינ ךיז ןּוא טגָאזעג ייז טָאה לאיחי רעניילק
 ןּוא קערש טימ זױלּב ןעמּוקעגּפָא רָאנ ןעמ זיא ,טגידיירּפ ןייז
 .אהאּפ ןייא טימ טלָאצַאּב זױלּב רַאפרעד רָאנ טָאה גנּוי רעד

 :ןעװעג ױזַא זיא השעמ יד
 רָאנ "יז; ןענעז ,גָאטשרענָאד םענירג ןיא ,רָאי עלַא

 טלעטשעגּפָא ,לסעג ןקשיאיוג ןיא ,קרַאמ םעד םּורַא ןעגנַאגעג
 ,רעקעּב םייּב ןּוא רעלייק ןקשיאיוג םייּב ,שזטסימרּוּב םייּב ךיז
 סנירג טימ "סעקדיּב, טלעטשעגפיוא ןּבָאה עכלעװ ,עלַא יד ייּב
 ףעלײק רעד ,שזטסימרּוּב רעד .ןעגנָאהַאּב ןעגנַאהריופ טימ ןּוא
 םייּב קרַאמ לײט םעד ןיא טנױאװעג ןּבָאה רעקעּב רעד ןוא
 .ענּפָא טַאהעג ןדיי ךיז ןּבָאה ,לסעג ןקשיאיױג ןיא ןױהטַאר
 ףעּביא ךעלסעג עשידי יד ןיא ךעלּביטש ערעײז ןיא ןסָאלש
 ןיא טניאװעג ןּבָאה סָאװ ,ןדי יד ,תמא ,ןיוש ןּוא גָאט םעדי
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 ןדיי יד רעּבָא ,שינעּפַאלקצרַאה גָאט םעד טַאהעג ןּבָאה ,קרַאמ
 .טלַאפ רָאי סָאד .ןרָאװעג-לוצינ ןענעז ךעלסעג עשידײ יד ןּופ
 .נגעג ןהקבר ייּב טניואװ סָאװ ,ךַאמלעטס ןקשיאיוג םעד ןײא
 רעד ךיז טָאה קילגמּוא ריא ּוצ -- לסעג ריא ןיא רעּביא
 סָאד ןוא -- רעלײק ןוא רעקעּב ןפיוא טקוקרַאפ ךַאמלעטס
 ַא טלעטשעגפיוא לדנטרעג ןּופ טיױלּפ םעד רַאפ ךיוא רָאי
 ,ןעגנַאהריופ ןּוא סנירג טימ "עקדּוּב,

 סָאװ םעלַא ןּופ ןסיװ ּוצ עװַאקעשט זיא רעכלעװ ,לאיחי
 .רעּבירַא טַאהעגיקשח קרַאטש טָאה ,טלעװ רעד ףױא ךיז טוט
 ןטרָאד סָאװ ,ןעז ּוצ ידּכ ,רעּביאנגעג סכַאמלעטס םּוצ ןקיקּוצ
 ,ןקיקניהַא טשינ רָאט די ַא זַא ,רעּבָא טסײװ רע .ךיז טּוס
 ןעװַארּפ ײז סָאװ ,םיוג יד אנקמ וליפַא רע זיא ץרַאה ןיא
 טנעקעג ןיוש רעּבָא טָאה רע .טָאג רעײז טימ ןדַארַאּפ עכלעזַא
 .טנערַאפ ,ץרַאה שידיי ַא ןיא ףױא-עײטש סָאװ ,תוישק עלַא
 יֵעד ."תולג ןיא ןענעז ןדײ, :ץוריּת םעוײא םעד טימ ןרעפ
 ײז ןּוא תוריּפ טימ לדנטרעג ַא ךַאמלעטס רעד טָאה רעּביר
 שטָאכ ,ןדיי רעּביא הלשממ יד םייוג יד ןָּאה רעּבירעד { טשינ
 ףעמ טשינ ךיז טָאה רע טָאג ןגיטכיר םּוצ טשינ ןעניד ײז
 םייֹוג יד סָאװ ,ןעװעגטכער םיא זיא סע ןּוא טרעדנואװעג
 ,,טשינ ןדיי ןּוא רַארַאּפ ַאזַא טימ םיבוט.םימי ערעײז ןעװַארּפ
 .טסנעד רימ ןלעװ -- ןעמּוק טעװ חישמ ןעװ ,רעּבָא רַאפרעד
 | ..!ןעז לָאמ

 טרָאד ןעמּונעג ךיז טָאה'מ טניז ,ןָא:סנגרָאמירפ ןּופ
 .ריופ ַא טימ "עקדוּב; ענירג יד ןצופוצסיוא ךַאמלעטס םייּב
 ןּבָאה סע טניז ,ןענָאװיד ןוא ןעמולּב טימ ,סנירג ןּוא גנַאה
 רעדיײלק עסײװ יד ןיא תולּכעסקיש יד לסעג ןיא ןזיװַאּב ךיז
 עסיײװ יד טימ ןעגני עקשיאיג יד ןּוא ,ןלַאואװ יד טימ
 .עגמּורַא הקבר זיא ,סמערָא ןּוא סעּפַאלק יד רעּביא רעדנעּב
 טרעה ץָאלגןכריק רעד .עטיױט ַא ,קערש ןייא ןיא ןעגנַאג
 סָאד ןּוא ,הלילח ,הפרש ַא ּוצ יװ ,ןעגנילק ּוצ ףיוא טשינ
 .עג סהקבר ןיא ּוומּוא ןּוא קערש ַא ןָאיטגָאי גנַאלקעג.רעקעלג
 .נייא םענעקּורט-רעדעל ריא ףױױא ךיז טרעדנע רילָאק יד .טימ
 יז ,לעג -- לָאמַא ,סײװ סע טרעװ לָאמַא .םינּפ םענעלַאפעג
 | ,טנעה יד ןכערּב ןײא ןיא ךיז טלַאה
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 םעד ךיז טָאה קילגמוא ןײמ ףיוא !רימ זיא ײװ .-
 ."עקדוּב, ענירג ַא טסולגרַאפ ךיוא ךַאמלעטס

 =עגנײרַא ײז ,"ןּבלַאװש, עריא טלמַאזעגפיונוצ טָאה יז

 ןרעה טשינ ןלָאז ייז זַא ,ןרעיױא יד ןיא סעקטַאמש טקעטש

 ןלָאז יז ידֹּכ ,ןעגניז םעד טימ לָאשטשָאק ןּופ ןעגנילק סָאד

 .רַאפ .ךעלּפעק עטּפָאטשרַאפ ןײק ןעמּוקַאּב טשינ םעד ּבילּוצ
 ּבלעװעג ןּופ ןריט יד ,ּבוטש רעד ןיא יז טימ ךיז טכַאמ

 :ןצכערק ןייא ןיא ןטלַאהעג ןּוא לטײק םעד ףיוא טקַאהרַאפ

 {למיה ןיא עטַאט ,ןפיולּפָא טּוג רָאנ לָאז סע יאוולה --

 .עג טשינ גָאט םעד ןיא ןיא סָאװ ,לאיחי רעניילק רעד

 רעד ּבילּוצ טָאה דניק שידיי ַא לײװ ,ןירַא רדח ןיא ןעגנַאג

 טשינ ,לסעג סָאד ןײגּוצרעּביױַא טַאהעג ארומ גָאט םעד אגח

 ןענעז רוכּב רעד ןּוא השמ-ְךּורֹּב ןּבעל סָאד ךיז ןלעטשנייא

 עקַאט ןענעז ןּוא ןײרַא לּביטש ןיא קעװַא גָאטרַאפ ןיוש

 (ןגידנע ךיז טעװ *ץכעיינ, סָאד ןיִּב ,ןּבילּבעג טרָאד ןיוש

 טלַאּפש םעד ךרּוד ןּוא ריט-ּבלעװעג רעד יײיּב ןענַאטשעג ןיא

 טָאה לָאמנײא טשינ ,ןסיורדניא ךיז טּוט סע סָאװ ,טקוקעגסױרַא

 ,ןרעװ-דנילּב ,הלילה ,טעװ רע זַא ,טנָאמרעד עמַאמ יד םיא

 ּפָאק ןטּפָאטשרַאפ ַא ןגירק ןּוא "לזיויע םעד ןעז טעװ רע ןעװ

 ךַא ,טסּואװעג עקַאט טָאה לאיחי .טַאהעג ןיוש םיא טָאה רע סָאװ

 ןיא טשיג רעּבָא .םלֹצ םעד ןעז ּוצ הריבע עסױרג ַא זיא סע

 ןײא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע ,ןעגנַאגעג םיא ןיא "לןיויג םעד

 ןיא ןסיורדניא ןטלַאהעג ןּבָאה סָאװ ,םיױג יד ּוצ ןדערסױרַא
 ; ןייג ןייא

 טעװ ,טמּוק חישמ רעדייא ,רייגמ ךייא טייז רעדניװשעג --

 !םיתמה-.תיהּת ּוצ ןייטשפיוא ריא

 טסעװ !ןכַאמ.ךעלקילגמּוא ךימ ּוטסליװ סָאװ !לאיחי --

 - !ןתיממ ןנּוא ךָאד ןלעװ ייז !?ריט רעד ןּופ ןײגקעװַא טשינ

 רעד טימ) טנַאה ןײא טימ טּפַאכעגנָא עמַאמ יד םיא טָאה
 -עגקעװַא םיא ןּוא (טליטשעג ערענעלק סָאד יז טָאה רעטײװצ
 .ריט רעד ןּופ טּפעלש

 יד םיא טָאה סָאװ:רָאנ טָא .טניװ ַא יװ ןיא לאיחי רָאנ |
 רעד ײּב רעדיװ ןיוש רע ןיא טָא ןּוא ,טרַאשעגקעװַא עמַאמ

 םעגנעמ יװ ,טעז רע .טלַאפש םעד ךרּוד סירַאיטקּוק ,ריט
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 ,ךיז טסיוטש ןעמ ןּוא ךיז טּפיטש ןעמ ,ןָאןעמוק ןשטנעמ
 ןענעז סע ןַא ,טסּואװעג טשינרָאג טָאה רע ,סעיוג ןוא םייוג
 רעדיײלקיהלּכ ןיא סעסקיש .טלעװ רעד ףיוא םיױג ליּפוזַא ָאד
 ןּוא ןָא ךיז ןדניצ רעטכיל ןּוא ,רעדנעּב ײּפ סעּפע ןּפעלש
 טשינ ליװ רע ,טשינ רע טעז "םלצ, םעד ,סיוא ךיז ןשעל
 עס רעדיװ ןּוא ,ןעז ךָאד ןעמ געמ ןשטנעמ רעּבָא ןעז
 יוִזַא .לװיטש עשירעױּפ ןּוא טכיל ןּוא ןעמולּג טימ סעסקיש|
 יװ .גגנע טרעװ טלעװ יד שזַא זַא !לװיטש עשירעױּפ ליפ
 ,,ןשטנעמ ליפּוצ טליפעגנָא ךיז טָאה סע רעכלעװ ןיא ,ּבּוטש ַא
 .ץגסיוא ןעמַאזּוצ ײרשעג גידנשטיוק ַא טימ גנַאזעג ַא ןוא
 עלַא םירָאװ .ןעעשעג טזּומעג סעּפע טָאה טציא !ַאש ,טשימ
 ךיז ןעיצ רעדנעּב עסײװ ןּוא ,ןײרַא ןטימניא טרָאד ךיז ןּפּוכש
 ,ןעמּולּב ןּוא רעדנעּב עסיײװ ,ןסייװ ןיא סצסקיש יד ּוצ ןטרָאד ןּופ

 ,טמּוק חישמ רעדײא .רעדניװשעג רײגמ ךײא טײז --
 ,רעדניװשעג ,דלַאּב טמּוק חישמ ,ןדי טימ ךיילג ןײז ריא טעװ
 | { רייגמ ךייא טייז

 .בורח טדָאטש יד ,ןטכעשסיוא זנּוא טסליװ !לאיחי --
 |ןרעהרעד ךיד ךָאד ןלעװ יז !ריט רעד ןּופ קעװַא:ײג !?ןכַאמ

 ,רעדניא ךָאד דער ךיא .טשינ ךימ ךָנִד ןרעה ײז --
 ענעקָארשרעד ןּוא ענעוטרַאפ יד לאיחי טגיאורַאּב -- ,ליטש
 ,עמַאמ

 ףיז טרעה סע .ןסיורדנופ ליטש ץלַא טרעװ לָאמַאטימ
 .טכעלש ַא יװ ,ּפָא-טגָאלש קיוּפ רעדעי .קיױֿפ ַא ןיא ןקיוּפ ַא רָאנ
 יד ךיוא ױזַא ,ןהקבר םיורַאטמענ רעטיצ ַא .ָאכע גידנגָאזנָא
 רעד ןיִא ךיק רעד  ייּב ריא ןּבענ ךיז ןּבָאה סָאװ ,עניילק
 עניילק סלאיהי רָאנ ,טעשטרָאקעגניײא ּבּוטשיּבלעװעג רעלעקנוטי
 .רעד גנילצולּפ סעּפע טָאה רע םירָאװ ,טלַאּפש ןיא ןגיל ןגוא
 רע ,ןײנ .טלסיירטעגפיוא ןּוא טרעטיצרעד םיא טָאה סָאװ ןעז
 טשינ םיא טָאה רע ןּוא "םלצ , םעד ןעז טלָאװעג טשינ טָאה
 ,ןעזרעד רע טָאה סצרַאװש סעּפע ףױא רָאנ ,ךױא ןצזעג
 ןופ ,ןרונש ןיא טעטנעּפעגנײא ,שיילפ .ןשטנעמ ,ּביײל:ןשטנעמ ַא
 ןוא ּבײל.ןשטנעמ ןטעקַאנ םעד רעּביא ןוא ,טּולֹּב טניר ביל -

 ..,"תויתוא עגידשדוק ןושל, ןעורעד רע טָאה טּולְּב םעד רעּביא
 טּולּב סָאד ןּוא קייטש ןיא טעטֶנֶעָעֶג בײל,ןטטנעמ סָאד
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 ןקָארשעג םיא ןּבָאה רעמכָאנ רעּבָא ,ןקָארשרעד ױזַא םיא טָאה

 | .תויתיוא עגידשדוק-ןושל יד

 ךיז ןָאק -- !תשתױא עגילײה !תויתוא ,ײװ יוא --

 םעטָא טײצ ךָאנ טָאה רע רעדייא ןּוא ,ןגיאּורַאּב טשינ לאיהי

 לּבלעװעג ןּופ ןריט יד ךיז ןּביג ,םענעעזעג םעד רעּביא ןּפַאכ ּוצ

 ןוא תואּפ עטעשָאלפעצ יד טימ ,לאיחי ןּוא ףױא-לַארּפ ַא

 רעד ףיױא ףױרַא ךילג סױרַאילַאפ ַא טיג ,תיציצ עגידנעילפ

 .ןרעױּפ עגנעמ

 ,גנוגעװַאּב עפיט עליטש ַא טרעהרעד ךיז טָאה ןסיורדנּופ

 ןײרַאיטלַאפ ןײטש ַא ןעװ ,ךיז טרעהרעד סע יװ ,ןעמורּב ַא

 ןיא ןעמ טלַאה גידנליו.טשינ ןּוא ,םענורּב ןפיט ַא ןיא

 ןופ ּפַאלק םעד ןעמענרַאפ ּוצ ּפָאיטרַאװ ןעמ ןּוא טעטָא םעד

 טרַאװעגּפָא ןענירעד הקבו טָאה ױזַא ,טנּוװגּפָא ןפיוא ןייטש

 -רַאפ ּוליִפַא יז טָאה טסגנַא ןּוא קערש רַאפ .סעּפע ןרעה ּוצ

 יז זיּב ,עצלײװ עגנַאל ַא טרעיודעג טָאה סע ,ןעיירש ּוצ ןסעג

 טָאה עיוג ַא ,טדערעג ןּבָאה ןשטנעמ ,טרעהרעד סעּפע טָאה

 ,עכָאטַאמוס ַא ןעװעג ןיא טּונימ ַא ףיא ,ןגירשעג סעּפע

 ןרָאװעגליטש ץלַא רעדיװ זיא ךָאנרעד

 ,ןעעשעג זיא סע סָאװ ,ןענַאטשרַאפ הקבר טָאה טציא טשרע

 *!ןרױלרַאפ ןענעז רימ, :ןעיירש טנַאקעג יז טָאה טציא טשרע

 :ריט רענעּפָא רעד ּוצ ּוצ יז זיא שטיװק ןדליװ ַא טימ

 ..!!לאיחי --

 יװ ,ןעזרעד יז טָאה ץילּב ַא ןּופ טייקדניװשעג רעד טימ

 יד רעּביא ךיז טגָארט תיציצ יד טימ ,רעסעװרָאּב ַא ,לאיחי

 יז טָאה דלַאּב ,סעסקיש עסײװ טימ עסַאמ.ןרעיוּפ ַא ןופ ּפעק

 טקַאהרַאפ ,לּבלעװעג ןיא קירוצ ןײרַא-ּפוטש ַא ןּבעגעג רעװ

 .ריא רעּביא ןריט-ּבלעװעג יד ןסיורדנופ

 הקבר טָאה -- !ןסּוטסירק טגינײּפרַאפ ןּבָאה סָאװ ,יד --

 .טרעהעג

 ,ןריולרַאפ ןיא גנוי רעד .סיוא ץלַא ןיוש ןיא טציא ,ּונ

 !ריא ּוצ זיא ײװ

 ,ריס רעד ּוצ ּוצ-קירּוצ רעדיװ דלַאּב רעּבָא זיא הקבר

 +ןײװעג ַא טנפעעג רעדניק ערענעלק יד ןּבָאה ריא רעטניה

 ירַאפ ןיוש ןיא לאיחי ,ןּוט ּוצ סָאװ ,טסּואװעג טשינ טַאה יז
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 .עגירעּביא יד טימ יז ךיוא זַא ,טרַאװעג יז טָאה טציא ,ןלָאפ
 יז ןיא גנושימעצ ןופ ,ןלַאפרַאפ ןרעװ ןלָאז רעדניק עניילק
 יד ,טנעה עטגײלרַאפ טימ ּבלעװעג ןטימ ןיא ןײטש ןּבילבעג
 ןדעי טלַאפ יז ןַא ,טליפ יז ,ןרָאװעגירעװש ריא ןענעז סיּפ
 ןיא ןטלַאהעג טָאה יז ,ןלַאפ טשינ רָאט יז רָאנ .קילּבנגױא
 ; ןייצ יד טימ ןעלסיירט ןייא

 .רַאפ רימ ןענעז טציא !ןרױלרַאפ ךימ ןענעז טציא --
 | { ןריול

 יד ףױא.לַארּפ ַא ,סיר ַא ןּבעגעג ךיז יז טָאה גנילצּולּפ
 .טרעוװילגרַאפ רעד ּוצ .ןסיורדניא ךיז ןפרָאװעג ןּוא ןריט
 : עסַאמ רענערָאװעג

 טשינ ןיא לגניי סָאד ! תֹונמחְר טָאה !ןשטנעמ עטּוג --
 - ,.1 גידלוש

 טגָאזעגנָא הרושּב עשּוג ַא ןענײװ טנַאקַאּב ַא טָאה דלַאּב
 יװ ,-עכײלּב ַא ,רעגידנשטיוק ַא ,לאיחי ,ןרעיױא עריא ןיא
 ןגױלפעג ןיא ,תופנּכ הציצ .םענעסירעצ ַא טימ ,רעטיט ַא
 .ןײרַא לּבלעװעג ןיא קירּוצ עגנעמ רעד ןּופ ,פעק יד רעּביא
 ןּוא ןײרַא ץרַאה ןיא ץעז ןקרַאטש ַא ןּבענעג ריא טָאה ץימע
 יַצ גידנסיװ טשינ ,סמעיֵא יד ןיא ןלאיחי ןפרָאװעגנײרַא ריא
 קירּוַצ ןײרַאיּפוטש ַא ןנענעג יז ןעמ טָאה ,גידעּבעל יצ ,טױט
 ,ןרוט-ּבלעװעג יד ריא ףיױא ּפַאלקרַאפ ַא ןוא לּבלעװעג ןיא
 טָאה סָאװ ,ןצמּורּב גידרעזייּב ַא ןסיורדנופ טרעהרעד טָאה יז
 :ּבלעװעג ןופ ןריט יד ףױא טּפַאלקעג ךיט רעגידנשיור ַא יװ
 ,! רעדרעמ סוטסירק !עגיּבױלגמּוא

 ןּופ ךיז טָאה יז ןּוא טמַאלּפעג רעײפ ַא טָאה ריא םּורַא
 ןענעז ןעמַאלפ יד רָאנ .ןעװעטַאר ןייא ןיא ןטלַאהעג קערש
 ,.סעטַאמש טימ טלעטשרַאפ .,,טעּב ןרעטנוא לגני סָאד .,.ךָענ

 ןעמ דנַאטשּוצ ַא רַאפ סָאװ ןיא טסּואװעג טשינ טָאה
 םירָאװ ,רעּבירעד טרעלקעג טשינ טָאה ,ןּבעגעגקירּוצ ריא םיא טָאה
 טָאה יז ,ןעמּונעגּוצ םישּוח עלַא עריא טָאה קערש ערעטנענ ַא
 רעד ןּוא ףױא ןריט יד ךיז ןלַארּפ טּונימ עדעי זַא ,טגיימעג
 טעװ ,ריט ריא ףױא סעילַאװכ ענייז טימ ןָא-טּפַאלק סָאװ ,םי
 ..ןגָארטרַאפ ץלַא ןּוא לּביטש ריא ןיא ןײרַא-סָאג ַא ןעג ךיז

 טָאה ןסיורדניא .טיײצ לקיטש ַא ןעגנַאגעגכרּוד ןיא סע



 ,שַא םול ש אפ

 זיא רענײק .סַאג ערעדנַא ןַא ןיא עיסעצָארּפ יד ןגיוצעגנָא

 ךיז יז טָאה .רעדניק עריא ןּוא יז ןטױט ןעמּוקעג טשינ

 .גנֹּי םעד טימ ןּוטעג ןּבָאה ײז סָאװ ,ןקּוקּוצכָאנ טגָאװעג

 עקילַאק ַא רַאפ .קערש טימ ןעמוקעגּפָא ! ןעקנַאדז ּוצ טָאג

 ןסױרדגיא רעװ םיא טָאה סע .טכַאמעג טשינ םיא יז ןּבָאה

 ייירעסעמ ַא טימ ןטינשעגּפָא-ּבלַאה ,ןסירעגסיוא-ּבלַאה האּפ ַא

 יץימש ַא םינּפ ןרעּביא ןלערק שטייּב ַא טימ םיא טָאה עסקיש ַא

 .  .טַאהעג סנכײצ גנַאלטײצ ַא טָאה רע ןכלעװ ןּופ ,ןּבעגעג

 ןטעּבעגרעּביא חלג םעד ןּבָאה טָאטש רעד ןּופ ינּפ יד

 לאיחי .ןשטנעּב.למוג ןסייהעג תַּבש ןטסכענ ןפיוא טָאה בר רעד

 ןּופ ןסָאט ןופ ,ןרױלרַאפ טָאה רע סָאװ ,האּפ רעד ץּוחַא טָאה

 געלש ,ץוַאה ןיא טָאג טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,טלַא ןּופ ןוא דמלמ

 ,ןעמּוקַאּב ּפעלק ןוא

 ןופ רעמכָאנ ,ןּפײנק יד ןּוא ּפעלק יד ןּופ רעמכָאנ רָאנ

 רענעריולרַאפ רעד ןּופ עדנַאש יד ןעװעג זיא ,גיטײװ םעד

 ּוצ םיא טימ טמעשעג ךיז טָאה ,השמ-ךּורּב ,עטַאט רעד ...האּפ

 ,לּביטש ןיא ןזײװַאּב

 .תּבש םייּב גָאטײרּפ ןטסכענ םעד םיא טָאה עמַאמ יד זַא ןוא

 ןיא ןּבעגעג.ךָאטש ַא ריא סע טָאה ,האּפ רעד ןָא ןעזעג שיט |

 םיא ףױא טנַאה יד ,תונמחר טימ ,גילעזטייל טָאה יז ...ץרַאה

 + ךיז ּוצ טמּורּבעג ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעגּוצ ןּוא טגײלעגפױרַא

 =. ןרעװ ריד ןופ טעװ סָאװ ,יוא -
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 5 לטיּפַאק

 פבמ ןּומ ןביוט יד ייצ

 .טסײרטעג ןדיי זיולּב טשינ ןענעז ּומחנ-תּבש םעד ףיוא
 לאיחי ךיוא רָאנ ,שדקמהיתיּב ןּברוהח םעד רעּביא ןרָאװעג

 ןעװ ,ןכָאװ יירד יד רעּביא ..האֹּפ רענעריולרַאפ רעד רעּביא
 .רַאפ ױזַא לאיחי ןיא ,רָאה יד ןדיײנש טשינ ךיז רָאט ןעמ

 ןּבעג ּוצ גיטיונ רַאפ ןענופעג טָאה הקבר זַא ,ןרָאװעג-ןסקָאװ
 לָאז רע ,עשטלאימחרי ּוצ םיא ןקיש ּוצ ןּוא ןשָארג ַא םיא
 טימ ןיילַא סע יז טּוט לָאמשרעדנַא ןַא .רָאה יד ןדײנשּפָא םיא
 --סיוא-ןעמּוק רָאה יד ףױא "פערט; יד יװ ןּוא .רעש.זיוה רעד
 גנונפָאה עליטש ַא טָאהעג יז טָאה לָאמ סָאד ,סיֹוא ײז ןעמוק
 טעװ האּפ יד ןּוא ,ןפלעה טָאג סעװ רעמָאל ,ץוַאה ריא ןיא
 ןגירעּביא ןַא ןפרַאװעגסױרַא ףיורעד יז טָאה ,ןעמּוקסױרַא קירוצ
 ןיא סָאװ ,רערעש עשטלאימחרי ּוצ טקישעג ןלאיהי ןּוא ןשָארג
 ןקיש םיא ךָאנ םירָאװ -- ןכַאז יד ןיא רעלטכניק רעסױרג ַא

 ,רעפרעד יד ןיא םיא ןעגנעוּב ןּוא סעקנַאמרּופ יד תוררש יד
 עטּוג יד טַאהעג טָאה יז ןּוא -- רעש סענַאּפ יד לָאז רע זַא
 ריא ןּופ דנַאש יד ןעמענּפָאוַא טָאג טעװ רעמָאט ,גנונפָאה
 ,האּפ ענצריולרַאפ יד ,קזיה םעד ןײז-אלממ םיא ןּוא דניק

 רע .סנ םעד ןזיװַאּב עקַאט טָאה רערעש עשטלאימחרי
 .רָאג דלַאּב ןיוש טָאה ןעמ ןַא ,האּפ יד טכירעגוצ יױזַא טָאה
 .רעטסיימ ןייז טגידנערַאפ טָאה עשטלאימחרי זַא .ןעזעגנָא טשינ
 ןלאיחי טָאה רע .טרעדנּואװַאּב ןײלַא ךיז רע טָאה ,קרעװ
 :קַאּב ןיא פינק ַא ןּבעגעג

 !"םיהלא םלצ, םעד קירּוצ ּוטסָאה ָאד ,ַאנ --
 אי יא רע רעדײא ,סנטײװרעדנופ ךָאנ טָאה לאיחי

 ,4 ,דיייםיליהת רעד ,שַא םולש
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 ךעװעג ןיא סע) לעטש רעד ּוצ ןעמַאמ רעד ּוצ ןעמּוקעגיצ
 ; ןפּורעגסױא ,(גָאט-קרַאמ -- גָאטיײרּפ

 !ןָא טשינרָאג ןױש טעז ןעמ !עמַאמ ,עמַאמ --
 -עגוצ יד ןעמַאמ רעד ןזיװַאּב רע טָאה תחנ טימ ןּוא

 ,רצוא ןרעײט ַא יװ ,טציא טָאה רע עכלעװ האפ ענעסקַאװ
 ,טַאהעג.ארומ טָאה רע לײװ ,טנַאה רעד ןיא טסעפ ןטלַאהעג
 ןעמענּפָא קירּוצ טשינ רעװ םיא לָאז סע

 ,םעד טימ ןרָאװעגטדײרפרעד ױזַא ןיא ץרַאה סהקבר
 זַא ,ןכיצ סניק ןרָאװעג-ןעמונענּפָארַא ןזיא דניק ריא ןופ סָאװ
 סָאד ןּוא הלודג רַאפ ןטלַאהנײא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה יז
 ןלָאצַאּב וצ םיא ידּכ .קרַאמ ןטימ ןיא טולַאהעג לגניי.ארמג
 ןײז ּבילּוצ ןײטשוצסיױא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,רעצ םעד רַאפ
 .לטיה השמ ּוצ טקישענּפָא םיא יז טָאה ,הָאּפ רענעריולרַאפ
 שדחמ ,לשעקשַאק ןדיײז ײנ ַא ןּבעג םיא לָאז רע זַא ,רעכַאמ
 ײװצ .ךעלטנכעװ ןלָאצּוצסױא ףױא - ּומתנתּבש םעד ןײז ּוצ
 .ךָאװ ַא ןסָארג

 ,ןטמַאמ רעד ןּופ החמש יד ןלעטשרָאּפ ךָאד ךיז ןעמ ןָאק
 .ּבלַאה רעד טימ לטעקשַאק םעיײנ ןיא ןעזרעד םיא טָאה יז ןעװ
 ,רײי ַא יװ ,םיהלא-.םלצ ןטימ קירּוצ גידנענייש ,הָאּפ רעטכירעגּוצ
 עינ סָאד ןגָארט טזָאלעג טשינ םיא רעֶּבָא טָאה עמַאמ יד
 ןטימ טעװ רע ןעװ ,רעטעּפש ףױא ןטלַאהַאּב רָאנ ,לטעקשַאק
 ךמעה ײנ ַא טעװ רע ּואװ ,הוקמ רעד ןופ ןעמּוקקירוצ ןטַאט
 הכרּב יד ןענָאָק לָאז רע יוּכ ,ןײג שרדפה-תיּב ןיא ,ןוטנָא
 ,ןכַאמ לטעקשַאק ןפיוא

 ,טעּפמיא סיורג טימ ןָא עכַאט רעד טמּוק דלַאּב עקַאט ןּוא
 .רָאפ תּבש םּוצ ךיז ףרַאדַאּב ןעמ ,טעּפש ןיוש ןיא סע םירָאװ
 . ,ןטיירּב

 1ןכַאמ ּוצ תּבש טיײצ ןיוש ןיא סע !סע טלַאה יװ ,ונ --
 יד טנַאה רעד טימ ּוצ ְךיז טלַאה ןּוא טיײטש לאיזוי

 רעּכָא .ןקרעמַאּב יז לָאז עטַאט רעד ןַא ,הָאּפ ענענופעגקירּוצ
 יד ךניװשעג ךיז טמענ עטַאט רעד ,טשינ יז טעז עטַאט רעד
 ,לּבלעװעג ןיא ןגָארטּוצנײרַא קירּוצ ןּוא ןקאפנייא הרוחס

 .ַאֹּב רע ןּוא ןּפַאלק.לּוש רַאפ רלַאּב ןיוש ןיא סע
 ךַא ,יױזַא ךיז טלעטש לאיחי ,ןײרַא הוקמ ןיא ןײג ךָאנ ףרַאד
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 ץלַא יז טעז עטַאט רעד רָאנ ,האּפ יד ןעז לָאז עטַאט רעד

 | .טשינ
 טשינ רעגנעל ןיוש לאיחי ךיז ןָאק -- ,עטַאט ,טסעז --

 -- ,האּפ ענענופעגקירּוצ.ּבלַאה יד םיא טזײװַאּב ןּוא ןטלַאהנײא
 !ןצנַאגניא דלַאּב ןיוש זיא יז

 ,האּפ ענענופעגקירּוצ יד טעז ,ןָא םיא טקּוק עטַאט רעד
 -- ,םינּפ סנטַאט ןפיוא טסַאג רענטטלעז ַא -- לכײמש ַא ןּוא

 סעלג ןגידתחנ ַא ןלאיחי טיג רע ןּוא ,ןּפיל ענייז טמירקרַאפ

 | ,למינּפ ןרעּביא
 ,קילּבנָא ןשידיי םעד קירּוצ ןיוש טסָאה ּוד זַא ,טציא --

 .ךױא דיי ַא ןײז ּוצ טײצ ןיוש ךָאד ןיא
 טסעפ ךיז ייּב טכַאמ ןּוא ּפָאק ןטימ ּוצ טלקָאש לאיחי

 ,אדײ ַא ןײז רע טצװ ןָאילָאמטנײה ןופ :ּפָא
 - ,תיקמ רעד ןופ םיא טימ קירוצ:טמיק עטַאט רעד זַא ,רעטעּפש

 רעּביא ,לטעקשַאק עיינ סָאד ,לַאגעל ץנַאג ,לאיחי ןיוש טגָאױט

 ,ופעגקירוצ-ּבלַאה רעד טימ .טכַאמעג-.הכרּב ַא טָאה רע ןכלעװ

 ,גנונעקרענָא רעלּופ טימ ,"עדּורּב ןייז ןּבענ רע טייג האּפ רענענ

 .החפשמ רעד ןיא רענעמונעגפיואקידוצ ַא
 ןטימ ןיש טּפַאלק שמש רעד .טעּכש ןוש טרעװ סע

 .רַאפ ץלַא .ךעלּבלעװעג יד ןּופ ןריט יד ןיא רעמַאה םענרעצליה

 צרוּכיש רַאּפ ַא ,ךיז טרָאפעצ דךירַאי רעד .ןיוש ךיז טכַאמ
 רעד הימחנ ,עמשטערק רעד רַאפ םּורָא ךיז ןרעגלַאװ םייוג

 טימ סיוא ײז טרעק ,דלַאװעג טימ סיױרַא ייז טּפּוטש רעמשטערק

 :טײרש ןּוא עמשטערק רעד ןופ םיזעּב ַא
 .(תּבש) !ַאטָאּבָאס ,ַאטָאּבָאס --

 םירוּכיש יד ,ןריט יד ײז רעטניה דניװשענג טכַאמרַאפ רע
 ענערָאפעגּפָא יר סָאװ ,סַאג ןּופ טסימ םעד ןיא ךיז ןרעגלַאװ

 רעד טּביוה קרַאמ ןיא .ךיז ךָאנ טוזָאלעגרעּביא ןּבָאה רענעגעוו

 ןופ עוזַאשזריק ַא טרעװ סע ןּוא ,ףױא ּביוטש םעד טניװ

 טניװ רעד עכלעװ ,רָאה-דרעפ ,ןרעדעפ עשירעניה טימ ןעיורטש
 יד ןיא רעּבָא ,גידעכָאװ ןיא סַאג יד .דָאהַארַאק ַא ןיא טיירד

 סױרַא ןיוש ןקּוק רעטכײל-תּבש יד .תֹּבש ןיוש זיא ןּבּוטש עשידיי
 רעײז רעטנּוא.טיײג למיה ןפיוא ןּוו יד .ךעלרעטסנעפ יד ןופ

 .יּשְליִז עכלעוָא טשינ טגָאמרַאפ טלעװ רעד ןיא למיה ןייק ,ךייד
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 ןטכױלַאּב ךעלרעה יֹװזַא טשינ ןיא ןּוא ךעלדנקלָאװ ענרעּב
 .גָאטײרפ למיה רעד יװ ,טכיל שילמיה "שילַארָאמ; ַא טימ
 עגיטכיזכרוד יד ןרירעמיש סע ,לטעטש שידיי ַא ןיא טכַאנרַאּפ
 ןכעלנייװעגרעסיוא םעד טימ טלַארטשַאּב ןענעז סָאװ ,סרעײלש-.תּבש
 ץעשילמיה ענײז ןיא ןטלַאהַאּב טָאה טָאג סָאװ ,טכיל-ןדע .ןג
 ,ךעלטעטש עשידיי יד ןיא ןטכַאנרַאפ עגידגָאטײרפ יד רַאפ תורצוא
 טָאה תּבש דובּכל ,ןסָאלשרַאפ טנייה ןענעז םונהיג ןופ ןרעיוט יד
 ןלעװ ןגרָאמ ךיוא .טזָאלעגסױרַא רעירפ טנײה םיעשר יד ןעמ
 עקַאט למיה רעד ןיא ,םונהיג ןיא ןייגקירוצ ןפרַאדַאּב טשינ ייז
 ןּוא גיויעבליז.ךעליולּב ןיא רע .ןטכענ יװ ,טיור ױזַא טשינ
 ,רע יװ טקניּפ -- ,תּבש רובּכל ןגָאװצעגסױא ןוא ןשַאװעגּפָא
 יה ,לאיחי

 ךיז טליפ רע ,טַאהעג ןעלגילפ טלָאװ רע יװ טייג לאיחי
 סָאװ ,תואּפ יד ןּופ סנּפָארט .םירבא ענײז עלַא ןיא גידתּבש
 ןוא ,דמעה-.תּבש ןפיוא ןלַאפ ,ךיז ןדָאּב ןּופ סַאנ ךָאנ ןענעז
 ןהאּפ ענענופעגקירוצ יד ןּוא !לטעקשַאק עײנ טָאד -- טנײה

 ןָאק ןּוא ,ןעילפ ןָאק ןּוא טכײל ױזַא ןיא רע ,ךיז טכַאד !
 ,ןג ןיא ךילג סנקלָאװ עגיטכיל צשילמיה יד ףיוא ןעמיװשטימ
 עלַא טימ רָאלק ױזַא טציא ןדעןךג םעד טעז רע ,ןײרַא ןדע
 ןּוא ןשיט עטקעדעג יד ןּוא ןּבוטש ענעטנַאלירּב ןּוא ענעדלָאג
 עגילייה יד ןּוא ,סרעטכײל ענעטנַאלירּב יד ןּוא טכיל עלעה יד
 ןעגערּב סָאװ ,טכיליתבע ןשטגעּב ןּביױה-תּבש יד ןיא תוהמא
 ןדעױג ןשילמיה ןּופ ןלַאפ תוכרב ערעײז ,טלעװ רעד רעּביא
 ןשילמיה םעד רעּביא ,ןרעײלש עגיטכיזכרוד יד יװ ,ןעילפ ןּוא ּפָארַא
 ,טכײל ךיז ןגייל ןוא רעגירעדינ לָאמַא סָאװ ןּבעװש ,םּורַא יולּב
 ןּבָאה סָאד .טכאנרַאפ-גָאטײרפ םעד רעּביא ,טייקגילעזטייל טימ
 יד ןײז ּוצ םינּפ-לּבקמ ידּכ ,טצוּפעגסױא יױזַא ןעלמיה יד ךיז
 ןיא ,טירט עטכײל טימ ,ןָא טציא טמּוק סָאװ ,תּבש:הּכלמ
 ,ןײרַא לטעטש

 ןרעױּפ ערוכיש יד ,גידעכָאװ זיא קרַאּפ רעד זיולּב
 םוצ רענײא רעּבירַא .עײרש ,רענעגעװ יד ףיוא ךיז ןעלקַאװ
 ןעיירד ,טסיכ םעד ןיא ךיז ןרעגלַאװ ײז ןּופ לייט .ןרעדנַא
 ףךלַאװעג טימ ײז ןפעלש םירבח ערעײז .טײהרערוּכיש םּודַא ךיז
 .ןעיירש ,ךיז ןעשוריהעצ דרעפ יד .,ףױרַא רענעגעװ יד ףיוא
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 טשינ ךיז ןליװ ןּוא ךיז ןענעקרעד ,ןרעדנַא םּוצ רענייא רעּבירַא
 םּורַא גידלּודעגמּוא ךיז ןעײרד סעקַאּבערשז עגניי יד ,ןדיײישעצ

 טקוק לאיחי .רענעגעװ יד ךיז ןרָאפעצ רלַאּב ,סרעטּומ ערעייז |

 !ןײרַא תֹּבש ןיא ןרָאפ ןלעװ ייז ,ייוװ-יוא .ךָאנ יז
 סָאד ןָאק יװ ,ןלעטשרָאפ טשינרָאג ךיז ןָאק לאיחי

 רָאג ןיא טנײה ןַא ,ןליפ טשינ ןלָאז ,םיױג יד ,יײז זַא ,ןייז
 םעד ןליפ טשינ ןלָאז ייז ,געט עלַא ןּופ גָאט רערעדנַא ןַא

 .עגסיוא ןַא ,רעלעדיײא ַאזַא ןָאיטמּוק ןּוא ךיז טנענ סָאװ ,תּבש
 {ןײרַא לטעטש ןיא ,הלּכ ַא יװ ,רעטריצעגסיוא ןּוא רעטרעטייל

 יֹּפָא ,ןײג הוקמ ןיא ןפרַאדַאּב יז זַא ,טשינ יז ןליפ ױזַא יװ
 ןעד ײז ןעעז !ןּוטנָא רעדמעה עײנ ,ץּומש ןּופ ךיז ןשַאװ
 ינַא ןַא יװ ,שרעדנַא רָאג טנייה ןיא רע זַא ,למיה םעד טשינ
 עגידנּבעװש ,עגיזנרירעמיש יד טשינ ןעד ײז ןעעז !לָאמשרעד

 ּױטסָאה סָאװרַאֿפ ,טָאג ?ּפָארַא למיה ןּוט ןלַאפ סָאװ ,ןרעיילש

 {טשיג תונמחר ןייק ייז ףיוא

 ןעמענַאּב טנָאקעג טשינ רע טָאה םייג יד רָאנ טשינ |
 :ןכַאז ערעדנַא ןעװעג ךָאנ ןענעז סע :ּפָאק ןיײז טימ

 רעכלעװ רַאּפ ,ענעדיי ַא ןענּופעג ךיז טָאה לטעטש ןיא

 עמורפ יד, ןפּורעג יז טָאה ןעמ .,טרעטיצעג ןּבָאה רעּבײװ עלַא

 טָאה יז .רעּבײװ יד רַאפ יּבר ןימ ַאזַא ןעװעג ןיא יז ."עקּפּוק

 סָאד ּפָאןטיה ייז יצ ,תורשּכ סרעּבײװ יד ףיוא ןּבעגעג-גנּוטכָא
 יד טגעלפ יז ,געװ ןגיטכיר סטָאג ןיא ןעײג ייז יצ ,טיײקשידיי

 יז טרָאד ןּוא "לבּב ןּופ ןכײט, יד ּוצ ןעמענסױרַא ךעלּבײװ
 | ,ןגָאז רסּומ

 ,לסײװ גערּב םעד ןפּורעג ןעמ טָאה "לבב ןּוכ ןכייט, יד

 ןופ ןּוא רעמײּב עלקַאהעגרעטנּוא ןגעלעג ןענעז גצרּב םײּב
 ,רעדלעװ ןּופ סמלוע-תיּב עצנַאג -- רעצעלק עטלײשעגּפָא ערָאק
 ןדניּב סעװטַארט ןיא יז לָאז ןעמ ןַא ,טרַאװעג ןּבָאה עכלעו

 רעּבײװ יד ןענעז רעצעלק יד ףיוא טרָאד .ןזָאל לסייוו רעד רעּביא ןּוא

 עמּורפ, יד טָאה ןיהַא טרָאד ,ןטכַאנרַאפ עגידרעמּוז יד ןיא ןסעזעג
 טכַאנרַאפ ַא ןיא ,ןהקבר ,רעטּומ סלאיחי טריפעגקעװַא ךיוא *עקּפּוק
 "57 םירָאװ ,םונהיג ןּופ סנקערש עלַא טלָאמעגסיוא ריא רַאפ ןּוא

 ףריא טעשטומעלַאּב הקבר זַא ,ןּופרעד טרעהעג טָאה *עקּפוק עמּורפ,
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 ערעטיפ טכַאמעג רַאפרעד ריא טָאה ןּוא ןענרעל ןּופ דניק
 ; ןפרּואוורָאפ

 ףיױא ןעמענ ףרַאד השא ןַא זַא ,ןיז-ןסיװ טסלָאז ,הקברפ
 ןענָאק לָאז ןַאמ ריא ידּכ .עּביל טימ הסנרּפ ןופ לוע םעד ךיז
 .ןכילגעג ּבײװ ןייז ייּב ןּומ ןַאמ רעד .הרוּת ןענרעל ןּוא ןציז
 יו ןעמעניּביל רַאפ ץלַא טספרַאד ּוד ןּוא ,רַאה ןסיורג ַא וצ ןײז

 "סעקּפוק, רעד רעטנּוא ןגיוּבעג ךיז טָאה עמַאמ יד
 טשינרָאג ןיוש ןּוא טרעפטנעעג טשינרָאג ןיוש טָאה ןוא רעטרעװ
 ןוא ןרָאװעג.רענעלק ןיא ןּוא טעשטריקעגנייא ךיז רָאנ ,טגָאזעג
 טייג ןעמ רעדײא ,ּבױט ַא יװ ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ ליטש טָאה
 ךיז ףיא ןעמענ ּוצ ץלַא ןעװעג-גיליװ ןיוש ןיא ןּוא ,ןטכעש יז
 ,.טײהנּבעגעגרעּביא ןּוא עּביל טימ

 ,ןענרעל ּוצ טרעגַאּב טשינ טָאה לאיחי סָאװ ,םעד ּבילּוצ
 ןטכַאנרַאפ ןיא לָאז רע זַא ,רַאפרעד טּפָארטשעג םיא ןעמ סָאה
 .רעּבײװ יד טימ רָאנ ,ןענױשרַאּפסנַאמ יד טימ ןייגטימ טשינ

 ּפָאק ןײז ,ןגיוצעגסיוא ןגעלעג ןיא לאיחי רענײלק רעד
 יד טימ ךיז טָאה עמַאמ יד .טײז סעמָאמ יד טכיײרגרעד טָאה
 םיא טָאה לָאמנײא .ןרערט יד טשיװעג לכיטיּפָאק ריא ןופ ןקע
 טָאה ,םינּפ עטעקַאנ סָאד טנַאה ריא טימ טרירעגנָא עמַאמ יד
 ריא ףיוא ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןרערט עריא ןעװעג:םעוט רע
 -- ןרערט סעמַאמ יד ןּוא ,רעטיּב עקַאט ןענעז ןרערט .טנַאה
 יד יונ ,טנַאה עכײװ .ַאזַא טשינ טָאה רענײק רעּבָא .יאדװַא
 טָאה ןוא ריא ףױא טַאהעג תונמחר סיורג טָאה רע .עמַאמ
 ,עג טציא ןּבָאה סָאװ ,סעּבַאשז יד ּוצ ןיײגקעװַא טלָאװעג טשינ
 ,סצטָאלּב יד ןפורעג ןעמ טָאה "ףּוס-םי, ,"ףּוס-םיא ןיא טעשטַאװק
 ןּבָאה רעדניק יד יאװ ,ןדמַאז יד ןשיװצ טכַאמ לסײװ יד סָאװ
 "עג סעקשטַאקיטַאטש יד טימ ןעמַאזּוצ טײהרעסעװרָאּב טציא
 ּוצ ןגיוצעג רעײז ןיהַא טָאה ץרַאה ןײז שטָאכ ,טעשטּפערד
 ,ןשטנעמ עטכעלש ןּופ םילּוגליג ןענעז סָאװ ,סעּבַאשז יד ןעז
 ןּוא ירּפ ַא רעדָא טיורּב לקיטש ַא רעּביא ןכַאמ וצ הכרּב ַא
 ןסע ןּוא סע ןּפַאכ ײז ןעװ ,ןפרַאװ ּוצ רעסַאװ ןיא עלעשירק ַא
 טשינ טָאה רע ליפיװ רָאנ ,,.טזילעגסיוא ײז ןרעװ ,ףיוא סע
 קעװַא טשינ ךָאד רע זיא ,ןזילסיוא תומשנ עגידניז יד סלָאװעג
 יָזיִא ןעֶמֶעֶג ןיא ןעמָאּפ הָצִד ףוא תונמַהר סָאד םירָאװ ,ןיפָא
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 הצּובש עגיליה ַא טכַאמעגּפָא ךיז ייּב סָאה רע ןּוא ,רעשל
 ןײלַא ךיז טָאה רע סָאװ ,ףּכיתעיקּת ַא טימ טקרַאטשרַאפ ןוא
 ,ןרעװ:יקרַאטש ןּוא ןרעװירעטלע טעװ רע ןעװ זַא ,ןבעגעג

 ןיא ןעמַאמ רעד רַאפ טעװ רע ,ןפלעה ןעמַאמ רעד רע טעװ

 טָאה רע ,ןפיוקרַאפ תורוחס יד םייוג יד ןּוא ןייטש קרַאמ
 ,רַאפרעד האנשה תילכתּב "עקּפוק עמּורפ, יד טַאהעג-טנייפי

 ,טרסּומעג ןעמַאמ רעד טָאה יז סָאװ

 טָאה רע .למיה ןפיא טקּוקרַאֿפ ךיז רע טָאה ליײװרעד
 ,טשינ יצ ,ןײרַא למיה ןיא ןקּוק געמ ןעמ יצ ,טסּואװעג טשינ
 למיה רעד םירָאװ ,ןגױצעג רעײז םיא טָאה למיה רעד רָאנ

 ,נענערּב רעטיױר ַא .סטיור טימ ןסָאגַאּב ןצנַאגניא ןעװעג זיא

 .סנקלָאװ עָאלּב יד רעיט טימ טצײלפרַאפ ןּוא טמּוק ךייט רעגיד

 רעיפ עטיור סָאד ,םיילמיה ןעָאלּב ןיא ןעמיווש סָאװ ,ךעלעזניא

 טָאה סָאװ ,םונהיג ןּופ ליומ עסיורג סָאד ןיא דנַארילמיה ןפיוא

 םיעשר יד סיױרַאיטזָאל ןּוא טנפעעגפיוא טכַאנרַאפ טציא ךיז
 ןענערג-ןּוא ןטָארּב גָאט ןצנַאג ַא ןּופ ןעווּפָא ירפ רעד ףיוא

 ךיז ןלָאז ייז זַא ,ןרעײפ יד רעטניה ןעלסעק עגידּוז יד ןיא
 ןדנואװ ערעײז ןלײה ןּוא ןעלבוט ךעלצזניא עָאלּב יד ןיא

 יײה יד ןיא ,ןרעדינּפָארַא דרע רעד ףױא ןלעװ יײז ןּופ לט

 ,טכַאנײּב ףיוא ןייג לּוש רעד ןיא רעדָא ,ןעלבוט ךיז ןכייט עשימ

 ךיז טעװ ןרעטשנגרָאמ רעד יװ ױזַא ,ירפרעדניא סנגרָאמוצ
 םונהיג ןיא קירוצ ייז ןלעװ ,ןזײװַאּב למיה םעד ףיוא רָאנ
 ָאד ןענעז סָאװרַאפ 1 םונהיג ַא ָאד ןיא סָאװרַאפ ! יײװ יוא ,ןייג

 זילּב ןײז ןלָאז עלַא זַא ,טָאג טשינ טכַאמ סָאװרַאפ ? םיעשר

 ?םיקידצ
 טָאג .ןרעפטנערַאפ טָאג זּומ רע זיּב ,ןעּור טשינ ןָאק רע

 -- ןייז.לחומ םיעשר יד ליװ רע ,גידלּוש טשינ ךעּבענ זיא
 יז - ליפ ָאד ןענעז "סעקּפּויק עמּורפ, יד רָאנ ,ןיוש ןּוא
 רע ןּוא ,טכערעג ןיײז לָאז טּפשמ רעד זַא ,םיא ןּופ ןרעדָאּפ

 .ןיד ןטױל -- ןּבעגכָאנ ײז רע ןּומ ,רעטכערעג ַא ךָאד ןיא
 טָאג ןּופ ןרעדָאפ סָאװ ,םיקידצ עלַא טנייפ.טגירק רע

 יװ ,"עקּפּוק עמּורפ, יד טנײפ טציא טָאה רע יװ ױזַא ,ןיד
 עמורפ, יד ,ןּברַאטש ײז ןעװ ןזַא ,םיא ךיז טכַאד סע .ןיּפש ַא

 יכָאנ רעטנוא.ןטיש ןּוא הלּבה יכאלמ ךיוא יײז ןרעװ ,"סעקּפוק
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 .ר7 עכלעװ ןיא ,ןעלסעק עגידעכָאק יד רעטנוא רעייפ רעמ/
 ,ןעמּוק טעװ חישמ ןעװ רָאג .ךיז ןטָארּב-ןּואיױענערּב םיעשר)

 ,םונהיג ןּופ םיעשר עלַא ןוָאלסױוװַא ןּוא ןעײרּפַאּב רע טעװ

 ,הלּבחייכאלמ יד ןּבײרטרַאפ ןּוא ןרעיוט יד ןכַאמרַאּפ

 טימ ןָא ןגינעגרַאפ ךיז טּוט ןּוא ױזַא טגיל רע יװ ןּוא

 רע טליפרעד ,"עקּנּוק רעמּורּפ, רעד ןיא ןעמעניהמקנ םעדי
 טימ ןְקַאּב יד ךיז טעלג רע ןוא רענייז ןיא טנַאה סעמַאמ יד

 תהריבע ןַא זיא סע זַא ,טסײװ רע .טייה רעגישטילג סעמַאמ רעד
 ינײא טשינ ,ןפלעה טשינ ךיז ןָאק רע רָאנ ,השא ןַא ןרירּוצנָא

 ןייטשייּב טשינ ןָאק ןעמ ןזַא ,סיז ױזַא הריבע ןַא זיא לָאמ

 ,לחומ ןיא טָאג ןּוא .,,ןויסנ םעד
 יװ ,"עקּפּוק עמוופ, יד טקעדטנַא םיא טָאה דלַאּב רָאנ

 ,טנַאה סעמַאמ רעד טימ ךיז טליּפש רע

 ךיז טליּפש גנוייארמג רעד יװ ,קּוק ַא רָאנ טיג --
 לגניי ַא זַא ,טשינ טסײװ ּוד ?געמ ןעמ !ןעמַאמ רעד טימ

 1טשינ ךיוא ןעמַאמ ַא ּוליִּפַא ,השֹא ןייק ןרירנָא טשינ רָאט

 !ןײרַא שרדמה-תיּב ןיא !רעּבײװ ןשיװצ ָאד ּוטסּוט סָאװ ןוא

 -- !דניק ַא ךָאד ןיא סע ,ןּבעל:עמּומ ,םיא טזָאל --

 ,עמַאמ יד םיא רַאפ ךיז טעּב
 ןציז ןרָאי ענייז ןיא ערעדנַא !דניק סָאד ןָא רָאנ ס'טקוק

 טעשטשעיּפ רעד ןּוא ,םינתח ןיוש ןרעװ ,תובישי יד ןיא ןיוש

 זַא ,ןייז ןסיװ טסלָאז ,הקבריהוש, !ןעמַאמ רעד  ײּב ךָאנ ךיז

 טשינ לָאז השא יד ,טּבײרש "םישנה תגהנה, רעגיליה רעד
 ןּופ ןייזילטבמ םיא טשינ ְןּוא דניק ריא ףיוא ןּבָאה.תונמחר

 ןַא ,טּבײרש "רואמה תרונמ, רעגיליה רעד יװ ,הרוּת רעד

 ןרעײפ עלַא .סױרַא טשינ םונהיג ןּופ יז טמוק - טשינ ַא

 ,"גינייװ ריא רַאפ ןענעז

 ,ּפָאק סלאיחי ןופ טנַאה ריא קעװַא קנילפ טּפַאכ עמַאמ יד
 יז טיג ,סָאג רַאּפ ןּוא הרוּת רעד רַאפ ןייז ּוצ אצוי ידּכ ןּוא

 | ;ןלאיחי ףיוא ןָא;רעזייּב ַא ךיז
 ַא ןָא ךָאד ךיז ןָאק רע ,םיא ןּופ רָאנ ךיא ּבָאה תורצ --

 רָאנ ךָאד טָאה השמ-ךּורּב ,ןזייװ טשינ שרדמה-תיּב ןיא האּפ

 :פוטש ַא לאיחי םעניילק םעד טיג יז ןּוא -- ,תושּוּב ןֹּוא תוּפרח
 | .יךיז ןּוכ ּפַא
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 ןָא רעצעלק יד רעּביא לאיחי רענײלק רעד ןיוש טגיל

 האּפ ַא טָאה רע ,ךיז ייּב ןלַאפעג רעײז זיא רע ,ןעמָאמ רעד
 םעד ןּוא רעצ ליפױזַא ןָא ןעמַאמ רעד טּוט ןּוא ןריולרַאּפ

 .ןיז.רעצמ גנַאל טשינ ךיז ןָאק לאיחי רָאנ .תושּוּב - ןטַאט
 עלַא ,רע:ַאװ ןיא רעמ לָאמַאיסָאװ טקניז ךייט רעגידרעייפ רעד

 ערעײז יײז ןדָאּב טציא ןּוא טזָאלעג-יירפ ןיוש ןענעז םיעשר
 יַאװ עיולּב ,עגידנעגניז ,עפיט ,עלּופ יד ןיא תומשנ עטגיניײּפעג

 ,םּורַא ךעלעזניא ענרעּבליז יד ןשיװצ ןסילפ סָאװ ,ךעלרעס

 .ייז ןיא ןעּוו ײז ןּוא טליהעגסיוא עלַא ןיוש יײז ןענעז טציא
 ינוזעגנייא ןצנַאגניא ןיוש ןיא םונהיג רעד  ,ּור רעגיּבייא רע
 ןרעײלש עױלּב ךיז ןעיצ ןטנָאזירָאה יד ןּופ ןקע יד ןּופ ,ןעק
 ַא ןגיא סנשטנעמ ןּופ למיה םעד ןרעײלשרַאפ ןּוא םּורַא
 טרעדינ טייו טרָאד ןּוא ,ךיט םעד רעּביא טגיל טײקכײלּב
 ןיא ןעקנירטרַאפ טרעװ ןּוא רעטנוא.טייג ןּוא ּפַָארַא למיה רעד
 יד ,ןָארג ןלעקנוט ןגידנסילפ ןּופ רעסַאװ ןגידנעשטשילּב םעד

 .עג ךיז ןרעה סע  ,ןָא ךיז ןדניצ סעװטַארט יד ןּופ ךעלטכיל

 ןיא סעּבַאשז יד .,.ןפּור ןעמיטש עגידנעייגסיוא עטײװ ,ןעגנַאז

 ..ןּוקיֵּת ַא ןכּוז ןּוא ןפּור ןּוא ןטעּב תומשנ יד ,ןעשטַאװק רעסַאװ
 .ירג ןלעקנוט ןיא טגיל -"ןדריא טַײז רעטייװצ רעד ףױא ןּוא

 סחנ ןיוש טּור טציא ,"טררַאק גרַאּב רעד טליהעגניא םענ
 =ןפָאלש תופוע ןּוא תויח עלַא ןיֹוש ןענעז הבּת סחנ ןיא הבּת

 סהבּת רעד ןּופ ןעמ טעז ךעלטכיל רַאּפ ַא רָאנ .ןעגנאגעג
 ןופ םי ַא ןיא ךיז ןטקנירט ןּוא ךיז ןקּוט טָאװ ,ךעלרעטסנעפ

 טרעװ לאיחי ןּוא ,.ןרעײלש עטליהרַאפ ןּוא סנירג ןלעקנוט

 ןיא - טנַאה סעמַאמ רעד ףיֹוא טשינ ּבױא ,ןפָאלשעגנייא ךיוא
 ,סיוש סטָאג ףיוא רעּבַא
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 6 לטיּפַאק

 ןיבר םּוצ טרָאצ השמ-ךורצמ

 ףעדייא ךָאנ ,דניק ןשידיי ןּופ גנילירפ רעד זיא ץרוק

 טימ ןרָאװעגיױלַאפַאּב רע ןיא ,טקוקעגמּוא ךיז טָאה לאיהי
 ןעשעג זיא סָאד ןּוא .טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןופ טסַאל רעד

 | :ױזַא
 .ײנ םעד ןגעװ הרושּב יד ןעמּוקעגנָא ןיא עצװענָאי ןייק

 םעד ןגעװ ,לארשי ןיא ןעגנַאגעגפיוא ןיא סָאװ ,טכיל םע
 עכלעװ ּוצ ,עכסישזּפ ןופ םידיסח יד סָאװ ,עלעדנעמ 'ר ןיּבר

 סלַא ןּבילקעגסיוא ןּבָאה ,טגנַאלַאּב טָאה רעטָאפ סלאיחי ךיוא

 ,םנוּב 'ר ןיּבר םעד  ןיּבר םענעּברָאטשרַאֿפ רעייז ךָאנ רעריפ
 םעד ןופ םישעמ עכעלרעדנּואװ יד ןגָארטרעד ךיז ןּנָאה סע

 טמירַאּב רעײז ןעװעג ןיוש זיא רעכלעװ ,עלעדנעמ 'ר ןיּבר

 ןגעװ ,םײּבר עטלַא יד ןופ ןּבעל םעד ייּב ךָאנ םידיסח יד יײּב

 רע .תודיסח ןיא טריפעגניא טָאה רע סָאװ ,ןגעװ עײנ יד

 רעגיליײה ןּופ ןּוא הרֹוּת רעד ןופ ץנַאלג םעד טײינַאּב טָאה
 ,יּבר רעטשרע רעײז ,"'שודקה דײ, רעד סָאװ ,טָאג ּוצ טסניד

 רע ,ןלָאפעג רעײז סנטצעל ןיא ןּוא טריפעגנייא טַאהעג טָאה
 .ָאְק סָאװ ,יד רָאנ ,עטלײװרעדסיױא יד רָאנ ךיז םּורַא טלמַאז

 טלעװ רעד ןּופ סנגינעגרַאפ יד ןּופ ןצנַאגניא ןגָאזּפָא ךיז ןענ
 .נענרעד ּוצ - קעװצ ןייא רַאפ רָאנ ןּבעל רעייז ןגילייה ןּוא

 עכלעװ ,םידיסח גיצפופ רימ טיג, .ןחישמ ןּופ טירט יד ןרעט
 ןעגנערּב לעװ ךיא ןּוא ,העד ןייא ןיא רימ טימ ןייז ןלָאז
 רע ּואװ ,װָאשַאמָאט ןיא טרָאד .טגָאזעג רע טָאה -- ! "ןחישמ

 טָאג ןּבָאה סָאד ,ןעניפעג סָאד טשינ ןיא ,טצעזַאּב ךיז טָאה

 רעד ,טָאג ךָאנ טפַאשקנעּב סָאד ןוא ןכּוז סָאד רַאנ ,רקיע רעד
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 .טעג יר ןכּוז ןּוא ןעקנעּב ןּופ טָאה'מ סָאװ ,עּביל ןּופ גָאטײװ
 ,סטגיטעזעג ַא טשינ ןּבעל סָאד ןייז ףרַאדַאּב רעּבירעד .טייקכעל
 ךָאנ ,תמא ךָאנ ,טייקגיטכערעג ךָאנ טשרּוד רעסיורג ןייא רָאנ
 רע טָאה -- "ָאד ּוצרעד טשינ ןיא יּבר רעד, .טָאג ּוצ עּביל
 רעד ןּופ ךעלקיטש ןליײט ּוצ םידיסח ענייז ידּכ, -- טגָאזעג
 יז ןּוא םידיסח ענייז ןּופ תומשנ יד ןדניּברַאפ ּוצ רָאנ ,טלָצוו
 .ירעד ."ןגילייה ּוצ ןּבעל סָאד ידּכ ,ךייה רעד ּוצ ןּביױהּוצּפיױא
 טשינ ןיא סָאװ ,םענייק ןיּבר םּוצ ֹוצ טשינ ןעמ טזָאל רעב
 .עג ןיא ץלַא ,הפינח ןּוא רקש טנייפ טָאה ןעמ .ּוצרעד יואר
 ,ןריפסיוא ןענָאק ּוצ סָאד ידּכ ןּוא .תמא ןפיוא רָאנ טלעטש
 ןילַא ךיז ןוּומ םידיסח ענייז זַא ,טריפעגנייא יּבר רעד טָאה
 ןּוא ןטעּברַא יז ןופ לייט ַא ןעײג .טעּברַא ךרוד ןרעגרעד
 .עװ ןּופ גיגנעהּפָאמּוא ןייז ּוצ ידּכ ,עגירעּביא יד סיוא.ןטלַאה
 ןייא ףױא טלעטשעג ךיז טָאה ווָאשַאמָאט לייוו  ,זיא-סע:ןעמ
 ,ןייגרעטנּוא םעד ּבילּוצ ץלַא געמ ןּוא ,ןּבעל גילייה -- דוסי

 ַא יװ טײרּפשרַאפ ךיז טָאה וָאשַאמָאט ןּופ הרֹושּב יד
 ,טָאה השמ-ךּורּב ,דנַאל טנקּורטעגסױא ןַא רעּביא לַאװק רעשירפי
 ,טכיל עיינ סָאד ןעז ּוצ טקנעּבעג ,םידיסח עגניי ערעדנַא יד יװ
 .יז ןעװעג זיא ןּבעל ןייז .לארשי ןיא ןעגנַאגעגפױא זיא סָאװ
 .ייק ּוצ טַאהעג טשינ טָאה רע .ןרָאי עטצעל יד גירעיורט רע
 .סישוּפ ןּופ "דיי רעגילייה , רעד ,יּבר ןייז טניז ,ןרָאפ וצ םענ
 ןעװעג טשינ רע זיא רָאי טכַא ,ןּביז .ןרָאװעג;רטפנ זיא ,עכ
 טָאה'מ סָאװ ,ןעגנַאזעג עשיריסח יד .שיט סגיּבר םייּב רעמ
 ,ןסטכַאנּוצ-תּבש יד ןיא ןטיײצלָאמ עשימייה יד ייּב טשירפעגּפיוא
 ריי, םעד ןגעװ תוישעמ טלייצרעד ךיז סָאה ןעמ עכלעוו ייבי
 ןדער יװ ןעװעג טקנוּפ זיא -- ,עכסישזוּפ ןטלַא ןּופ "שודקה
 .רַאפ ךיז טָאה םיא .ןפנָארּב ןעקנירט ּוצ טָאטשנָא ,ןפנָארּב ןגעװ
 ןּופ ךיז ןשירפרעד ּוצ ןּוא ןײילַא לַאװק םייּב ןייז ּוצ טסולג
 רֶע .וָאשַאמָאט ןיא ןענַאטשעגפיוא זיא סָאװ ,הרוּת רעײנ רעד
 -- ןעשעג לָאז סָאװ ןעשעג לָאז זַא ,טכַאמעגּפָא ךיז ייּב טָאה
 סָאװ ,ָאשַאמָאט ןײק,חנשהישאר ןגידנעמוק ןפיוא טרָאּפ רע
 .לסײװ טייז רענעי ףיוא טײװ טגיל

 טָאה'מ ןוא רָאי ןצײרד ןרָאװעג-טלַא ךלַאּב ןיוש זיא סָאק ,ןּוזו ןטסטלע ןייז ןעמענטימ טלָאװעג טָאה תשמ-ךורּב
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 .רעוװש ַא ןּוא ּבײװ ַא טימ ןגרָאזַאּב טפרַאדַאּב דלַאּב ןיוש םיא
 ,טנרעלעג טּוג ,ּפָאק ןטוג ַא רעיײז טַאהעג טָאה לגני סָאד

 טָאה ,דּומלּת ןופ םי ןיא רעמיװש רעטינעג ַא ןעװעג זיא'ר
 ןשינמײהעג יד ןיא ןריפוצנײרַא ןּבױהעגנָא רעטָאפ רעד םיא
 ,ערעל רעד ןּופ

 ףעד טנידעג טָאה סָאװ ,ּבוטש רעגיצניא רעד ןיא

 טָאה ,ּבלעװעג ןרַאפ יא ןוא ּבוטש-ןיאװ ַא רַאפ יא החּפשמ
 ןטעּפש ןּופ ןטנװֶָא עטרעגנעלרַאפ יד ןיא השמ-ךּורּב עטַאט רעד

 ףעד ףיוא ןסיורדניא טכידעג ןלַאפ סנטָאש יד ןעװ ,רעמז
 רעד ןּופ ןשינמייהעג, יד ןּוז ןטסטלע ןייז טימ טנרעלעג ,סַאג
 םײּב ןענַאטשעג ןיא עמַאמ יד ."רהז; ןגיליה םעד ,"ערעל

 .עג ץלָאה לדניק ןגידנענערּב ַא ןּופ ןייש םייּב ןּוא קילעקעיּפ
 ּוצ ןכילגעג ןיא סָאװ ,שיט םייּב ןּוא טיורּב:טנװַא סָאד טכָאק

 .םעד יײּב טלקָאשעג ןּוז ןּוא רעטָאפ רעד ךיז טָאה ,חּבומ ַא

 ןעמיטש עטסנרע ,עגידנעגניז ערעײז ןוא רפס םענעגרָאּברַאּפ

 סָאד ןַא ,טסּואװעג טָאה לאיחי ,לּביטש סָאד טליפעגנָא ןּבָאה

 ..הרות.ירתס טימ לּופ ןיא ןרכשי טימ טנרעל עטַאט רעד סָאװ
 יוצוצ ןּוא ײּברעד ןייז ּוצ טסּולגעג ןּוא ןגיוצעג םיא טָאה סע

 ףעדּודּב ןטימ ןסעזעג ןיא עטַאט רעד יװ ןּוא ..ךיז ןרעה

 יסיורג טימ םּורפ טלקָאשעג ךיז ןּבָאה ןּוא שיט ןסױרג םייּב

 .עגטימ ,טעבנגעגרעטנוא ךיז רע טָאה ,"רהז, םעד םּורַא הנווּכ

 :תודֹוס יד ּוצ ךיז טרעהעגּוצ ןּוא רעדּורּב ןרעטניה ךיז טלקָאש

 *עגּפָא ןרעיוא יד ןענעז לאיחי םענײלק םיּב .רעטרעװ עגיד
 ןטימ ןפּורעג עקַאט םיא ןעמ טָאה .ןָאה ַא ייּב יװ ןענַאטש

 .עגסיוא רעמ ךָײנ ןרעױא יד ךיז ןּבָאה טציא ."זָאה, ןעמָאנּוצ

 ףעד סָאװ ,טיָאװ סעדעי ןעמענוצפיוא ךיז טימַאּב ןּוא טציּפש

 עטַאט רעד סָאװ ,סָאד םירָאװ ,רעדּורּב םעד טשטייטרַאפ עטַאט
 .רַאפ טימ לּופ ןיא ןּוא גילייה זיא ,רעדּורּב ןטימ טציא טנרעל

 טרעװ ,סױרַא:טגָאז ןעמ סָאװ ,טרָאװ ןדעי ןּופ, ,ןשינעגרָאּב
 ףפמיה ןיא ךיילג טילפ רע ןּוא ךָאלמ רעגידנענערּב ַא ןפַאשַאּב

 ךּומ םעדכרּוד .ןגָאז ןטַאט םעד טרעהעג רע טָאה - .,."ןיײרַא

 לּביטש ןּופ טיקלקנוט רעד ןיא  .ןייז.גיטכיזרָאפ רעיז ןעמ
 סָאװ ,םיכָאלמ עגידנטכײל יד ןעז ּוצ טכַאדעג ןלאיחי ךיז טָאה
 טגילײה יד ייּב ליומ סרעדורּב ןּוא סנטַאט ןּופ סױרַא-ןעילפ
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 .לולֵא רעטעפ ,רעקיד רעד ןיא טרירעמיש ןּבָאה יז ,רעטרעװ
 .פױרַא ןעזעג ייז טָאה לאיחי ןּוא ךעלמירעװ-הילג יו ,טכַאנ

 -יװ ,ןחרז.רכשי טימ טנרעל עטַאט רעד ,ןײרַא למיה ןיא ןעילפ

 ןעמּוק טעװ חישמ ןעװ ןעזסיוא טעװ סע יוװַא

 למיה ןיא ןייטש טעװ סָאװ ,"שאה-דומעג םעד טעז רע,
 ןיא ןריפ סע סָאװ ,המחלמ יד טעז רע ןּוא .געט גיצרעפ
 ךָאנרעד .ןרעטש ןסיורג ַא ןגעג ןועטש ענײלק ןּבז למיה
 ןּוא ןרעטש יד ,'שאהידומעג רעד ,ןדניװשרַאפ ץלַא טעװ

 ןזייװַאּב קירּוצ ךיז ײז ןלעװ םישדח ףלעװצ ךָאנ/ ."חישמ

 ןגידרעייפ םעד ןיא ןטלַאהַאּב ןײז טעװ חישמ ,למיה ןפיוא

 ןירַא למיה ןיא ףױרַא לײז רעגידרעײפ רעד טעװ ןַאד ,לייז

 יַאֹּב םיא טעװ ןּוא ןיורק ַא ןחישמ ןּוטנָא טָאג טעװ טרָאד ןּוא
 םעד טימ הישמ טעװ ךָאנרעד ,הרובג ןּוא חוּכ טימ ןדילק
 טעװ רע ןּוא טלעװ רעד ףיוא ןעמּוקרעטנּורַא לײז ןגידרעייפ

 עלַא ןוא ,ןרעװ טעװ רעטסניפ .,ןעמעננײא טלעװ עצנַאג יד
 .רעד .ןּברַאטשסױא שינרעטסניפ רעד ןיא ןלעװ ןדיי עטכעלש

 טקעדטנַא ןרעװ ןלעװ סע ןּוא ןרעװ.גיטכיל רעדיװ טעװ ךָאנ
 .םהרבַא ןדיי ןשיװצ ןעּור טעװ הניכש יד ןּוא תודוס עסיורג
 רעטכער רעד ףיוא ןלעטש ךיז טעװ ןּוא ןעמּוק טעװ ּוניבָא
 ןּוא טײז רעקניל רעד ףיוא -- ּוניבָאקחצי ,ןחישמ ןופ טײז

 ײז ןוא ,ןבקעי רַאפ ּונּב-השמ ןּוא טנרָאפ ןּופ ּוניִבָא-בקעי
 .לגיופ, טסיײה סָאװ ,ןײרַא רדח ַא ןיא םיא טימ ןײג ןלעװ

 ,טרָא סָאד ןזיװ םיא ןעמ טעװ טרָאד ןּוא ,("רוּפצ-ןק,) *גַאלש

 ןוא םיקידצ עלַא ןּוא ןרָאװעגיבּורח זיא שדקמהיתיּב סָאד ואװ
 ױזַא ,רעסַאװ יװ טּולּב רעייז ןסָאגרַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,עגילייה
 המקנ ןּופ דיילק ַא ןיא ןּוטנָא חישמה.ךלמ רעד ךיז רע טעװ
 ַא טעװ ךָאנרעד ,געט גיצרעפ ןרעװ.םלעג רעדיװ טעװ רע ןּוא
 .ןעמּוקעג ןיוש ןיא טײצ ןייז וַא ,חישמה.ךלמ םעד ןפּור לוק
 סָאד ןּבײהנָא טעװ רע ןּוא ןרעװ:טניורקעג רע טעװ ןַאד
 רעד ןיא ןּוא דײלק ןיא ןעז םיא טעװ טָאג ןעװ .תוכלמ
 יֵצ ןלעװ תומלוע עלַא ןּוא ,ןוטישּוקַא םיא רע טעװ ,דיעװש
 .לעזיד ,ןיורק ַא ןעמענ טעװ טָאג ןּוא ארֹומ סױרג רַאפ ןרעט
 ןענעז ןדיי יד ןעװ ,ןגָארטעג טָאה ןײלַא טָאג סָאװ ,ןיורק עּב
 סהישמ ףיוא ןּוטנָא יז טעװ ןּוא ףוס'םי םעד ןעגנַאגעגכרּוד
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 ןײז ןיא חישמה-ךלמ םעד ןעז ןלעװ םיכָאלמ יד ןּוא .ּפָאק

 םיא ןעגנערּב ןּוא ןעמּוק ײז ןלעװ ,ןיורק ןּוא דרעװש ,דיילק

 חישמה.ךלמ טעװ ךָאנרעד .םיא טימ ןעירפ ךיז ןּוא תונּתמ

 ןרעירט סָאװ ,עלַאייד ןציז ןטרָאד סָאװ ,רדח ַא ןיא ןײג

 .המקנ ןּופ דײלק ַא ןּבעג ךיוא םיא ןלעװ יז ןּוא ןויצ ףיוא

 טסײה סָאװ ,רדח םעד ןיא ןטלַאהַאּב ךיז רע טעװ רךָאנרעד

 םיא ּוצ ןעמּוק ןלעװ ןטרָאד ,גָאט ַא טימ שדוח ַא "רֹוּפצ.ןק,

 טעװ ןַאד ,ןעלגנירמּורַא םיא ןלעװ יז ןוא תולייח עגילייה

 יז טעװ ןּוא רבק סלחר עמַאמ רעד ףיוא ןייג חישמה-.ךלפ רעד

 טסָאה ּוד ,לחר רעטּומ עּביל;ע ;ריא ּוצ ןגָאז טעװ ןיא ןפּור

 ןענעז סָאװ ,רעדניק ענייד ףיוא ןטסיירט טלָאװעג טשינ ךיד

 ןיּב ךיא יװ ,ןָא ךימ קּוק ןוא ףיוא:יײטש .,ןרָאװעג-ןּבירטרַאפ

 יעג ןיִּב ךיא יװ ,"ףָאש , ענייד רַאפ ךיז ןייז ּוצ םקונ טײרג

 ןיײטשפיוא יז טעװ יױזַא "!ןיורק רעגילײה רעד טימ טניורק

 ןּבעגישּוק ַא םיא טעװ ןּוא טסײרט ןײז ןעמענוצ טעװ ןּוא

 וחירי ןיק קעװַא חישמ רעד טעװ לָאמטסנעד ,ןײרַא ּפָאק ןיא

 *..ךיײרגינעק ןײז טקעלּפטנַא ןרעװ טעװ טרָאד ןּוא
 +עמַאלּפ יד ּוצ טרעהעגוצ ךיז טָאה לאיחי רעניילק רעד

 הע ,המשנ רעגנּוי ןייז ןּופ טשרּוד ןצנַאג ןטימ רעטרעװ עגיד

 .טלעטשעג ,ןקּור סרעדּורּב ןרעטניה ןּופ ןכָארקעגרעּפַא ןיוש זיא

 | ,טסנרע ןּוא םּורפ ךיז טלקַאשעגטימ ,םיא ןּבענ ךיז
 ײּפָא ןושל:םּוטש ףיא םיא טָאה רעדּורּב רערעטלע רעד

 לאיחי .רפס ןּופ ןּבעגעג קעװַא-רַאש ַא ןּוא ןגיוּבנלע ןטימ טּפּוטשעג

 .טשינ ךיז טָאה ןּוא סעכרּוטש יד ןעװעג-הבהאּב-לּבקמ טָאה

 : .ךיז טּבעלקעג ,ןּבײרטקעװַא טזָאלעג
 :דלּודעג ןּופ סױרַא רעדּורּב רעד זיא ךעלדנע

 4"רהזג ןגילייה םעד ןענרעל ּוצ טרעװ טשינ טזיּב ּוד --

 רעד ןיא ,טלּופרעּביא ןעװעג ןיוש םיא ןזיא ץרַאה סָאד

 .ןןײװעג ַא טימ סױרַא לאיחי רעניילק
 .ןכָארּבעג ּפָאק םעד טנװָא ןדעי ךיז טָאה סָאװ ,עמַאמ יד

 ,ריא רַאפ דרע רעד ףױא ןגײלּוצטױא סעקינעש יד ױזַא יװ

 ירכשי ץּוחַא םירָאװ) טניזעגזױה םענעסקַאװרעד ,ערה-ןיע ןָא

 ,(ענײלק רָאּפַא ןעמּוקעגּוצ טַאהעג ןיוש ןענעז ןלאיחי ןּוא ןחרז

 טשיה לָאמגײק יז טָאה ןלאיחי ּוצ ,ןיװעג סלאיחי יִנ טרעהרעדי
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 'סָאד לייו ,רַאפרעד עקַאט רשפא ,גיטליגכיילג ןייז טנָאקעג
 ןטּפָאטשרַאפ םעד  ּבילּוצ ךיז ייַּב ןלַאפעג ןעװעג זיא דניק

 םיא ןּבָאה ןענױשרַאּפסנַאמ יד ןוא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,לּפעק

 יז .ןעװעג ברקמ רַאפרעד עמַאמ יד םיא טָאה ,ןעװעג-קחרמ

 ,טנייװעג טָאה לאיחי ןעװ ,ןגָארטרעּביא טנָאקעג טשינ טָאה

 שסעװ עטַאט רעד ,טשינ ןױוש ןײװ ,טשינ ןיוש ןייוו --

 םיא טָאה -- ,"רהז, ןגיליה םעד ךיוא ריד טימ ןענרעל ןיוש
 ףיז יז טָאה ןענױשרַאּפסנַאמ יד ּוצ ןּוא .טגיאּורַאּב עמַאמ יד

 םָאד טמענ ריא ןעװ ,טרַאעג ךייא טלָאװ סָאװ -- :טעדנעװעג

 .!טרענַאּב דניק סָאד ןעװ ,ןכַאז עגילײה יד ּוצ ּוצ ךיוא דניק

 טשימעגניירַא ךיז טָאה יז זַא עמַאמ יד ,טסואװעג טָאה יז

  'טרעהעג ,טײקגידניז רעשירעּבײװ ריא טימ ,יז סָאװ ,ןינע ןַא ןיא
 ףיא רַאפ ןלָארשרעד ןײלַא ךיז טָאה יז ,ןיהַא טשינ טרָאד

 טָאה יז שטָאבכ ,ןטכיררַאפ טלָאװעג סע טָאה יז ןּוא ,שינעגַאװ

 ,טכַאמעג רעגרע ךָאנ

 סָאד רע טעװ רשפא ,ןכַאז יד ּוצ םרעגַאּב דניק ַא זַא --

 !ןעמענַאּב ָאי

 םּוצ טדערעג טשינ לָאמנײק טָאה רעכלעװ ,השמ-ךּורּב

 ךיז ָאי לָאמסָאד טָאה ,טנַאװ ַא ךרוד יװ רָאנ ,טקעריד ּבײװ
 / :ןפורעגּפָא ריא וצ

 "רַאפ ּוצ סָאד לכש ןשירעּבײװ ַא רַאפ טשינ זיא סע --

 .יּוצסױא ךיז ּואװ ,טרָא ןייק ָאטשינרָאג ךָאד זיא סע !ןעמענ
 ! ןטלַאהַאּב

 ײז ,ףָארטש עטסערג יד ןהקבר רַאפ ןעװעג ןיא סָאד

 טָאה ,ןעגנַאגַאּב ןיא יז סָאװ ,רעלעפ םעד ןעועגנייא ןיוש טָאה

 :גנילּביל ריא ףיוא טײקרעטיּב ריא ןּוא סעּכ ריא טזָאלעגסיוא יז
 תכוז ןעמ לָאז ,זייּב סָאדלַא ּפָא-טּוט ןעמ ןַא ,יאדוַא --

 !ןענרעל ּוצ "רהז, ןגיליה םעד ןיז

 ףפס סָאד טכַאמרַאּפ ,טלעטשעגפיוא ךיז טָאה עטַאט רעד

 .קעװַא קירּוצ ןּוא ןּבעגעגישּוק ַא סע טײקמורפ סיורג טימ ןּוא
 לקיטש םעד רעטנּוא ,ןײרַא עצילָאּפ.םירפס רעד ןיא טלעטשעג
 ;:ןפורעגסיוא ןּוא ּפָאיץכערק ַא ןּבעגעג .גײצ םענירג

 ןןענײװ ּוצ ףיואירעה !רעהַא רָאנ םוק ,לאיהחי --

 סָאה ןּוא תופנּכיתיציצ ןײז ןעמונעג טָאה עטַאט רעד



 ׂשַא םול שי ,4

 טלקָאשעגוצ ךיז ייברעד ,ןרערט יד טשיװעגסיוא טימרעד םיא

 :לגני ןגידנרעטיצ םוצ טגָאזעג לוק םּורפ ַא טימ ןוא

 1ןָאןעמוק םיארונ:םימי יד זַא ,טסײװ ּוד ,לאיהי --

 יד -- !םיארוניםימי יד ,סעכלעזַא ןענעז סע סָאװ ,ּוטסיײװ

 .לֹּכמ ,רָאפ יז טײטש סָאװ ,טּפשמ ןרַאפ ןרעטיצ םי ןיא שיפ

 ײַאּב יד ןופ רעטלײװרעדסױא רעד ,שטנעמ רעד ךָאנ ןּכש

 .רָאי ןעצ ןרָאװעג.טלַא ןיוש טזיּב ּוד .(הריציה ריחּב) ןשינעפעש

 זַא - ,"הנשמל םינש רשע ןּב, :טגָאזעג ןּבָאה םימכה יד ןּוא

 ּוד ןוא -- ןענרעל ןעמ ףרַאדַאּב ,רָאי ןעצ טלַא טרעװ ןעמ

 :טגָאזעג םימכח ערעזנּוא ןּבָאה ךָאנ ןּוא !לאיחי ,טשינ טסנרעל

 ןײק ןיז טשינ ןָאק ץראה-םע ןַא -- ,"דיסח ץראה םע אלו

 1 תמא טשינ ,לאיהי ,דיסח ַא ןייז ךָאד טסליװ ּוד ןּוא !דיסח

 פָאק ןטימ טלקַאש לאיחי

 טסגײל ּוד זַא ,דיסח ַא ןייז ּוטסנָאק ױזַא יװ ןּוא --

 םּורַא ךיז טסגָארט ּוד רָאנ ,ןענרעל םּוצ ּפָאק םעד ּפצ טשינ

 טשינ טסליװ ּוד סָאװ ,ידיאל ןּוא ?ןטײקשירַאנ ענייד טימ

 יװ טרעכעלעגרּודַא ,דניז טימ טנדָאלַאּב ךָאנ ּוטסיּב ,ןענרעל

 די" ַא ואװ ,טרָאד טקּוקעג טסָאה ּוד -- .ךעלרעכעל טימ ּפיז ַא

 ףױא ןעװעג:רבוע טסָאה !לזיוי ןפיוא -- ןקּוק טשינ רָאט

 ןוא תופרח יד ּבילּוצ ןעמַאמ יד שייבמ טסיּב ,"בא-דּוּביּכ ,

 רעגײטש עכלעזַא ךָאנ ןּוא ,ריא ףיוא טסגנערּב ּוד סָאװ ,תושוּב

 ּוד תוריבע ליפיװ ,ּפָאק ןפיוא רָאה ליפױזַא טשינ טסָאה .דניז

 סע ?ןענכערסױא עלַא ןעד ײז ןָאק רעװ ,ןעגנַאגַאּב טסָאה

 םימכח ערעזנּוא ,הבּוׁשּת ּוט ,לאיחי ,םיארונ-םימי יד ןָא.ןעמּוק

 ױזַא ןוא "!טיוט ןייד רַאפ גָאט ַא הבּושּת ּוט, : טגָאזעג ןּבָאה

 זּומ ,ןּברַאטש ,הלילח ,טעװ רע ןעװ ,טשינ טסײװ שטנעמ רעד יװ

 ןגרָאפ ךיא לעװ ,הלילח ,רעמָאט, -- ,ךיז יײיּב ןטכַארט רע

 ,הלילח ,רעמָאט םירָאװ ,לאיחי ,טנײה הבישת ּוט ."ןּברַאטש

 : יי!ןײז טעּפש ּוצ ןיוש טעװ ןגרָאמ

 ןלאיחי טָאה עטַאט רעד סָאװ ,טײצ רעצנַאג רעד ךרוד

 ףיוא סעקינעש יד טגיילעגסיױא עמַאמ יד טָאה ,טגָאזעג-רסּומ

 ןטַאט םעד ןעװעקַאטָאּפ ּוצ ײּברעד טרעהעגפיוא טשינ ,דרע רעד

 ןוטעג:האנה סָאד ריא טָאה טייז ןייא ןּופ .ןןצכערק עריא טימ

 ןופ ּבײװ סָאד זיא יז סָאװ ,ףיורעד ןצװעגיץלָאטש ןיא יז ןוא
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 םעד ןיא רעדניק ענייז ףיואיטיצ רעכלעװ ,ןַאמ ןעמורפ ַאזַא

 סָאד ריא טָאה ,רעּבָא טײז רערעדנַא רעד ןּופ .געװ ןשידיי

 ;טכַארטעג ךיז יז טָאה ץרַאה ןיא ,ןלאיחי ףיוא ןיטעג-ייװ ץרַאה
 ...ןגָאז טשינ רעּבָא ךָאד יז טעװ סָאד *!גונעג ןיוש ןיא סע,

 טרעטיצעג ןּוא ןעינק סנטַאט ןשיװצ ןענַאטשעג ןיא לאיהי

 סָאװ ,דניז ענייז ףיוא רעּביּב ַא יװ טגָאלקעג ,טָאלּב ַא יװ
 טסײװ ןעמ סָאװ ,יד ןּופ ןּוא ןלייצרעּביא טשינרָאג ןָאק ןעמ

 ןיא עלעסקיש םעד ןקּוק ןטימ השעמ יד ,לשמל ,יװ ,,,טשינרָאגי
 ...ןײרַא םינּפ

 ןלאיחי ,ךיר עניימ ןעמּונרַאפ טסָאה --- -
 ,עטַאט ,ָאי --

 ןוא תופנּכ'תיציצ ןייז ןעמּונעג לעדיװ טָאה עטַאט רעד

 ךָאנרעד,זָאנ יד םיא טציינשעגסיוא ,םינּפ סָאד ןלאיחי טשיװעגּפָא

 ןעװעג ןלאיחי רַאפ ןיא סָאד .תואּפ יד טלוײרקעג םיא רע טָאה
 םעד טָאה רע סָאװ ,ןעגנורעדינרעד עלַא יד רַאפ טסיירט ַא

 ,ןײטשוצסיוא טַאהעג טנװָא

 !ןפָאלש ךיד גייל ןּוא עמש.תאירק ןעייל טציא יג ,ונ --
 טימ האּפ סלאיחי ןרירַאּב ּוצ טשלחעג טָאה עמַאמ יד

 רע זַא -- ,טרָאװ.טסײרט ַא דניק ריא ןגָאז ּוצ ןּוא טנַאה ריא

 ףליה סטָאג טימ ךָאנ ןָאק רע ןּוא ןלַאפרַאֿפ טשינ ךָאנ ןיא
 עריא טימ טַאהעגיארומ טָאה יז רָאנ ןרעװ טײל לקיטש ַא

 ריא ןופ רעטרעװ עגילייה יד ןכעװשרַאפ ּוצ ךייר עשירעּביײװ
 םעד טּפַאלקעגסױא רעסעּב ,ןדער ּוצ טָאטשנָא יז טָאה ,ןַאמ

 ןרעטלע ןייז טימ ןפָאלש טעװ לאיחי ןכלעװ ףיוא ,קינעש
 םיא טָאה ןּוא ןגיל ּוצ ןײז:רעכיײװ םיא לָאז סע ידּכ ,רעדורּב

 ןּבעל.לאיחי - טנװָא ןדעי יװ ,לאיחי טָאטשנָא ןפּורעג
 ןיש יײג ,קינעש םעד ּוטסָאה ָאד ,ןּבעל.ישלאיחי --

 { ןפָאלש

 עמש-תאירק םורפ יױזַא לאיחי טָאה טשינ לָאמניק ךָאנ
 טכַאנייּב טגיל רע ,לָאמסָאד יװ ,הטרח ןּוא ןייװעג טימ טנעײלעג

 רע ,ןפָאלש טשינ ןָאק ןּוא קינעש ןפיוא רעדּורּב ןרעטלע ןּבענ
 סָאד טעז ןּוא טכיל טעז רע רעּבָא ,ןײרַא ללח ןלעקנוט םעד ןיא טקּוק
 חישמ ןכלעװ ןיא ,"רוּפצ-.ןק, טסײה סָאװ ,רדה עשילרעטסיוא

 רילק ַא ןָא םיא ןעּוט ײז ןוא תובא עלַא טימ ןטלַאהַאּב זיא
 ,5 ,דיל,םיליהת רעד ,שֵא םולש
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 םיא ןצעז ןּוא דרעװש ַא טימ ןָא םיא ןטרּוג ןּוא המקנ ןופ
 .עגרָאפ ךיז רע טָאה תהישמה:ךלמ םעד  .ּפָאק ןפיוא ןיודק ַא
 סנטַאט ןכרּוד טרעהעג סע טָאה רע יװ ,שרעדנַא ץנַאג טלעטש
 ןייק ןכַאמ טשינ ךיז ןָאק רע ,סױרַא "רהז, ןגילייה ןּופ ליומ
 םיא ךיז טָאה רע יװ ,חישמה-ךלמ םענעגייא ןייז ןּופ דליּב רָאלק
 סָאװ ,םעד ןּופ ןעװעג-טייװ רעייז זיא רע רָאנ ,טלעטשעגרָאפ
 דרעװש ַא טימ ןטרּוגעג זיא הישמ .טרעהעג טכַאנ יד טָאה רע
 םיא ךיז טָאה סע .המקנ ןּופ דײלק ַא טימ טדײלקַאּב ןּוא
 ,חישמ םעד ףיא טנערּב המקנ ןּופ ריילק סָאד זַא ,ןזיװעגסיוא
 ,ןלַארטש עגידרעקַאלּפ ךיז ןּופ טפרַאװ ןּוא רעייפ-רעקַאלּפ ַא יװ
 םעד ןּופ ןעװעג-טייװ יױזַא זיא רע ,ָא .ץלַא ןטכינרַאפ סָאװ
 םיא זיא סע ןּוא ץרַאה ןיא ןגָארטעג טָאה רע ןכלעװ ,חישמ
 ןרעטלע םעד שזַא טָאה רע זַא ,ןרָאװעג-גירעיורט ױזַא רעּבירעד
 :טקעװעגפיוא רעדורּב

 !רכשי ,רכשי --
 ;ּוטסליװ סָאװ

 ! תומחלמ ןריפ טעװ ןּוא דרעװש ַא טגָארט חישמ --
 רעסייק רעד יװ תומחלמ עסיורג - טרעהעג ךָאד טסָאה --

 .גוגמו גוג ןּופ תומחלמ יד ,ןָאעלָאּפַאנ
 ,טכַארטרַאפ ךיז טָאה לאיחי

 לסיּבַא רעדּוּב םעד רע טגערפ - ?רענלעז טימ -- |
 ,רעטעּפש

 !טָאג ןּופ טסייג ןטימ -- ּפָאק רעטּפָאטשרַאפ --
 :גיטכיר ץלַא ןיוש זיא - טָאג ןּופ טסייג ןטימ ,ױזַא ּביוא

 ,ןפָאלשעגנייא גיאֹּור זיא לאיחי ןּוא ,ןעװעג

 ,דיוּב רעד ןיא טצעזעג ךיז טָאה ןעמ' רָאפעּב ,טכַאנ ַא
 ןגרָאמ ידכ ,ךעלקעּפ יד ןדניּב ןעגנַאגעג ןיוש ךיז זיא ןעמ זַא
 -יּב ןּוא ליפ רעיײז הקבר טָאה ,ןייטשּוצפיוא ןרעטשנגרָאמ ןטימ
 ןּוא טַאהעג-תומּוערּת ריא ףיוא טָאה ןַאמ ריא .טנייװעג רעט
 :טדערעגסיוא ריא סע טָאה

 טקישעגקעװַא טָאה קחצי ןעװ :טייטש הרֹוּת רעד ןיא --
 ןיילַא הקבר םיא טָאה ,ןעמענ ּוצ ּבייװ ַא םרַא;ןדּפ ןייק ןבקעי
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 ;ןּבירשעג ךָאד טייטש סע םירָאװ .ןייג ןיהַא לָאז רע ,טדערענּוצ
 יעג ןיא ןּוא עמַאמ:עטַאט ןייז ּוצ טרעהעגּוצ ךיז טָאה בקעמ
 ייה יד ןגָאז ,ןעגנירדעג ןענַאדנּופ זיא ,"םרַא-ןדּפ ןייק ןעגנַאג
 טָאה יז סָאװ ,טדיירפעג רעייז ךיז טָאה הקבר זַא ,םירפס עגיל
 .םיבוט םישעמלו הּפֹוחלּו הרוּתל דניק ריא ןעיצרעד ּוצ ןעוועג:הכוז
 | ,,:רָאג טסנייװ -- ּוד ְןּוא

 ,טשינ סײװ ךיא זַא ,ןענייװ טשינ ךיא לָאז סָאװרַאפ --
 ,4!ןעז לָאמַא ךָאנ םיא ןלעװ ןגיוא עניימ יצ

 רעד ּוצ !הטוש !ןעז טשינ םיא ּוטסלָאז סָאװרַאפ --
 .ּבײװ סָאד סייפמ השמ-ךּורּב זיא -- ,,,! םשה:הצרי-םא ,הנּותח

 םיקחרמ יד ןיא ןּבָאה.הנותתת רע טעװ רעמָאט ןּוא -
 ..?ןעמוק ּוצ תואצֹוה יד ףױא ןּבָאה טשינ לעװ ךיא ןּוא

 טשינ זַא ,ןּתֹּוחמ ןטימ יאנּת ַא ןרערסיוא ךיא לעװ --
 רעטּומ רעד רַאפ תואצֹוה ףױא ןּבעג לָאז רע רָאנ ,שרעדנַא
 טשינ ןּוא .הנותח רעד ףיוא ןייז ןענָאק לָאז יז ידּכ ,ןתח ןּופ
 זַא ,םישֹוּבלמ ףױא ךיוא עקַאט רָאנ ,תואצוה ףיוא זױלּב רָאנ
 .ןעמעש ןפרַארַאּב טשינ ךיז לָאז יז

 ָ!ןסעגרַאפ טשינ רָאנ טסעװ --
 ,ךיא ןיב סָאװ  ןסעגרַאפ סעּפע ךיא לָאז סָאװרַאפ --

 יד טגָאז ,תועד עטכײל ןּבָאה רעבײװ !ענעדײ ַא ,הלילח
 ןיז ּוצ ןרָאפקעװַא ןרַאפ השמ-ךורּב ךיז טּביױלרעד -- ...ארמג
 ,ןײז ּוצ טיג ּבייוו

 טקערש ץרַאה ןיימ !ןעמּוקקירּוצ ּוטסעװ ןעװ ןּוא --
 !רעיײז ךָאד ךיז

 ,ןעמוקקירוצ דלַאּב ךיא לעװ ,םשה-הצרי-םא --
 .ענ עטסײרטעג ַא טָאה ןּוא טגיאּורַאּב ךיז טָאה הקבר

 .  לקעּפ סנז ןּופ קע ןַא טימ ןגױא יד ךיז טשיװ
 עקּפּוק יד ּואְװ ,?לסײװ רעד ייּב ,ירפרעדניא סנגרָאמּוצ

 ,עקנילרעּב סרעריפרעּביא ןפיױױא טצעזעגפיוא ךיז טָאה םידיסח
 ןיא טייטש סָאװ ,דיוּב רעד וצ ?סײװ יד ןרָאפּוצרעּבירַא ידּכ
 רעּבײװ יד .בָאּביהעשת ןיא יװ ,ןייװצג ַא ןעװעג ןיא ,רימזּוקי

 .רעװש יד טימ ,רעדניק יד טימ םידיסח עגידנרָאפּפָא יד ןּופי
 יַאֹּב טימ לסײװ רעד ּוצ ןעמיקעגּפָארַא ןצנעז ,סרעגיױש-ןּוא

 .טייקגיניילק ןייק ןעוװעג טשינ זיא וָאשַאמָאט ,רעצרעה עטרעװש
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 סָאװ ,טײלעגנוי יד ןוא .טלעװ רעד ןיא טמשעג טָאד סע
 .גיא ןטניזעגזױה יד ןָא .,רעּבײװ יד ןָא ןסעגרַאפ ,ןיהַא ןרָאפ
 טימ ןּבײרטמײהַא ײז ןעמּוק ףרַאדַאּב ןעפמ ןּוא ,םײהרעד
 ,סנקעטש

 ןוא ?סעג ןרעּביא ןהשמ-ךּורּב רעטניה ּבײװ סָאד טייג

 ןָאק ץלא םירָאװ ,ןגָאז טשינ סָאד םיא ךָאד טעװ יז .טגײװש
 ףךיז טמעש ןעמ ןּוא 1 ןגָאוסױרַא ןױשרַאּפסנַאמ ַא ןעד ןעמ
 ...ךיוא ךָאד

 רעד ייּב ,ןלאיחי טימ ,ןּוז ןרעגנוי ןטימ טייג השמ-ךורּב
 ,ןריפפיוא ךיז לָאז רע יװ ,ןָא םיא טגָאז ןוא טנַאה

 ּףןטסעװ ,םײהרעדניא טציא רעטסטלע רעד טסיּב ּוד --
 "איצֹומ טסלָאז ּוד ידּכ ,בוט:םוי ןוא תּבש ןכַאמ-שודיק ןפרַאדַאּב
 ,ןעמַאמ יד ןייז

 ,טרעה לאיהי
 טגָארט ןּוא תעד-רּב ַא ןיוש זיא רָאי ןעצ ןּופ לגניי ַא --

 ירַאֹפ טסָאה .רענעסקַאװרעד ַא יו ,תוירחַא יד ךיז ףיוא ןיוש'
 ! ןענַאטש

 .ָאי -

 :ןענרעל ּוצ ןרעגַאּב טסעװ ןּוא --
 .ָאי --

 +ןּוטנָא טשינ שפנ:תמגע ןייק ןעמַאמ רעד ןּוא --
 ,ןייג טו

 טשינ ןּוא רדה ןיא ןטלַאהּוצנָא ןעז םיא טסלָאז ,הקבר --
 עסיורג ַא זיא סע !?טסרעה ,ןעניעל ןּופ םיא ןעשטּומעלַאּב
 םּוצ ךיז רעטניה טדער ןּוא סיוא ךיז רע טיירד -- !הריבע
 ,ּבייװ

 ,עקנילרעּב רעד ןיא ןעװעג ןיוש ןענעז םידיסח יד ןעוו
 עמַאמ יד ךיז טָאה ,ןעמיװשּפָא םייּב ןטלַאהעג ןיוש טָאה סָאװ
 .םִא רעד ןיא ןטַאט םֹּוצ ןגירשעגרעּבירַא ןּוא ץרַאה טכַאמעג
 : עקנילרעּב רעדנעמיווש

 טסָאה ּוד זַא ,טשינ סעגרַאפ !תשמ:ךורּב ! השמ:ךּורּב --
 ןריפ ייז טסלָאז ּוד זַא ריד ףױא ןטרַאװ סָאװ ,רעדניק עניילק
 ?השמ-ךּורּב ,טסרעה !געװ ןשידיי ןיא:

 51 רַאפ ךז טמעשעג רָאנ ,טרעהעג טָאה תשמ-ךּורּב
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 רע טָאה .טגָאז ענעדיי ַא סָאװ ,ּוצ ךיז טרעה רע זַא ,םידיסח
 םּוצ טשינ ןּוא סעצײלּפ ערַאד ,עכױה יד טימ לקָאש ַא ןּבעגעג
 :ּפָארַא עקנָאל רעד ןּופ ןפּורעג רע טָאה ןּוז םעד רָאנ ,ּבײװ

 +ריּכזמ) ןענָאמרעד םשה-הצרי:םא ךיד לעװ ךיא !לאיחי --
 ןּוא דיי.רעּביא ןַא ןסקַאװסױא טסלָאז ּוד זַא ,ןיּבר םייּב (ןייז
 !ןענרעל ּוצ ןרעגַאּב טסלָאז

 .יךיוא יז טניימ רע זַא ,טסואוועג יז טָאה
 ,טנייװעג רעּביײװ יד ןּבָאה ,טרירעג טָאה לפיש סָאד זַא

 +יטש רעכעלרעייפ ַא ןיא ןעװעג ,טרעקרַאפ ,ןענעז םידיסח יד
 :ןפּורעגנָא ךיז טָאה סעשָאש יכדרמ ןּוא ,גנּומ

 :טשטייט יּבר רעד יװ ,טרעהעג טסָאה !השמ:ךּורב --
 טשרעמּוצ ּפָאיטג ןיירַא המחלמ רעד ןיא טייג סָאװ רעד,
 םעד ןגעג המחלמ ַא ןיא תודיסח רעװָאשַאמָאט !?"ּביײװ סָאד
 טשרעמּוצ ףרַאדאּב ,וָאשַאמָאט ןייק טרָאפ סָאװ רעד ...ערה-רצי
 ..,ּבייוו ןייז ןטנּפָא

 רע .,ןעגנַאגעגמײהַא קירוצ ןעמַאמ רעד טימ זיא לאיחי
 תעד-רּב ַא ויא רע ,טלַא רָאי ןעצ זיא רע זַא ,טסּואװעג טָאה
 | .תוירחַא יד ךיז ףיוא טגָארט ןּוא

 ,טגידנעעג טייהדניק ןייז ךיז טָאה טימרעד



 ס 8 םופ ס 70

 7 לטיּפַאק

 רדח ןּומ ןפרָאװעגסױרַא

 ּוצ םעד ןטלַאה ּוצ עטרוּבג ַא יװ טפמעקעג טָאה הקבר
 יב ןלאיחי ןטלַאהּוצנָא ,ןַאמ ריא ןּבעגעג טָאה יז סָאװ ,גָאז
 םעד לשיפ ידּכ ,ןּוטעג טשינ ץלַא ןעד יז טָאה סָאװ ,הרֹוּת רעד
 ,ןרָאפקעװַא ןרַאפ טגָאזעגּוצ ןהשמ-ךּורּב טָאה סָאװ ,דמלמ-ארמג
 .טלעג:דּומיל ןלָאצ ּוצ ,ןּוז ןייז ףױא ןּבעג;גנּוטכַא סעװ רע זַא
 קרעמ יד ףיױא ןענַאטשעג ,ןרָאװעג ךָאד יז זיא ןסירעגסיוא
 יד רעּביא ןפָאלעגמּורַא ,רעטעװ ןטכעלש ןיא ןּוא םענייש ןיא
  ףעטנּוא סייוש ןכייט טימ ןרָאװעג-ןסָאגַאּב זיא יז ,רעפרעד
 עריא ףױא טּפעלשעג טָאה יז סָאװ ,הרוחס-טינש טימ קַאּפ םעד
 ןיא ךיש ענעסירעצ יד ןיא טעשטּפערדעג טָאה יז .סעצײלּפ
 ןיא ןרופ יד ףיא טכענ עצנַאג ךיז טּפעלשעג ,סעטָאלּב עטכייפ
 רדח ןּופ יז טָאה דניק ריא רעֹּבָא - ,קרעמ-רָאי עטייו יד
 ריא ןּופ ןסיּב םעד טרָאּפשענּפָא טָאה יז .,ןעמּונעגסױרַא טשינ
 ןּבָאה רָאנ לָאז יז יּבַא ,רעדניק עריא ןסיּב ַא טגָאזעגּפָא ,ליומ
 ברָאז עטשרע יד זיא ךּומיל.רכש םירָאװ ,דמלמ םעד ןלָאצַאּב ּוצ
 ,..ּבוטש רעשידיי רעד ןופ

 -עגיהצונמ זיא יז ןּוא טייצ ַא ןעמּוקעג זיא ךָאד רעּבָא
 יװ ריא ףיוא ןפרָאװעג ךיז טָאה טיונ יד ,טיונ ריא ןּופ ןרָאװ
 יעג טשינ טָאה סע ...טקיצרַאפ יז טָאה ןּוא היח עטכעלש ַא
 ןּופ ןרעייפ יד טימ ןקָארשעגנָא ןײלַא ךיז טָאה יז סָאװ ,ןפלָאה
 ןיא יז -- ןטָארּבןּואןענערּב ךיז טעװ יז עכלעװ ןיא ,םונהיג
 .מּוא , ריא { ןוא ןּפעלשוצנײרַאטימ דניק ריא ןעװעג:ןעגנּואװצעג
 ,לדנַאה ןיא -- "קילג

 זיא ,ןעזּוצסיוארָאפ ןעװעג זיא סע יװ ױזַא ,השמ-ךּורּב
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 ןעמ ןּוא וָאשַאמָאט לטעטש  ןיא ןיּבר םייּב ןרָאװעג:ןלַאּפרַאפי
 זןיא ָאד .םיא ןּופ ןעזעג טשינ ןּוא טרעהעג רעמ טשינ טָאה
 ,ןשינעגָאלּפ ענייז עלַא טימ רעטניװ רעד ןעיצּוצנָא ןעמּוקעג
 רענעטלעז ןּבױהעגנָא טָאה רעױּפ רעד .ןטלעק ןּוא סעכּורעיװַאז
 ;םיוא ןייג טזּומעג םיא טָאה'מ .ןירַא לטעטש ןיא ןעמּוק ּוצ
 עטייװ ןיא קרעמ:רָאי יד ףיוא רעדָא ,סױרַא ףרָאד ןיא ןכּוז
 יז זיא שטנעמ ךַאװש ַא .ןרָאװעג:ךַאװש זיא הקבר .ךעלטעטש
 יד ןּופ ןלַאפעג רָאג יז זיא סנטצעל .ןעװעג ןָאידימּת ןּופ
 :םײהַא זיא יז ןעװ ,קרַאמ-רָאי ןטצעל םייּב ךיז טָאה יז .תוחוּכ
 ןָאלָאמטסנעד ןּופ ,טצענעגכרּוד ּפיר ַא ,קרַאמ ןּוּכ ןרָאפעג
 טצעזעגכרודַא ןטלעװ טָאה יז רעּבָא ..ךיז ּוצ טשינ יז טמּוק
 יז טָאה ערה:רצי רעד רָאנ ,ןטלַאהעג רדח ןיא לגניי סָאד ןּוא
 יז טָאה טשרע םּוצ ,ןײרַא ץענ רעד ןיא טריּפרַאּפ זייווכעלסיּב
 "יד ןיא זױלּב .געט עּבלַאה ףיוא רָאנ ,רדח ןּופ ןעמּונעגּפָא םיא
 .םָארק רעד ןיא ןייטש ןפלעה ריא לָאז רע זַא ,געטיקרַאמ
 רערעגָאמ ןּבױהעגנָא ןּבָאה םידירַאי יד ןעװ ,רעּבָא רעטעּפש
 .סױרַא םיא טָאה ןּוא לגניי ןטימ טצּונַאּב ךיז יז טָאה ,ןרעװ ּוצ

 ,םייוג עטנַאקַאּב ּוצ "ךעלקעּפ, טימ ףרָאד ןטסטנָאנ ןיא טקישעג
 ךיא טכַאמעג ךיז טָאה לָאמַא ;גָאט ןּבלַאה ַא ףיױא זיולּב רָאנ
 יז .ןּבעג:הצע ןײק טנָאקעג טשינ ךיז טָאה יז .גָאט ןרעּביא
 .תיִּב ןיא טכיל ַא טימ ןשַאווצּפָא דניז ריא טװאוי-ּפעג טָאה
 טָאה "עקּפוק עמּורפ, יד .תינעּת ןּבלַאה ַא טימ רעדָא ,שרדמה
 יד ןיא ריא ּוצ ןעמּוקעג ןיא יז .ןעמּונעגוצ תויח סָאד ריא
 יז טָאה סָאװ .דיר-רסימ טימ טפָארטשעג יז ןוא ןטכַאנרַאפ
 .עג ךיז ןּבָאה עכלעװ ,ענילק ייװצ יד ;ןּוט טנָאקעג רעּבָא
 סָאד טגנַאלרַאפ ןּבָאה ,ןלאיחי ךָאנ ,טלעװ רעד ףיוא ןטלַאה
 יז ןּוא ,ןּבעג.גנוטכַא יז ףיוא טפרַאדַאּב טָאה יז .עגירעייז
 טשינ טָאה יז זַא ,תוחוּכ יד ןּופ ןלַאפעג יֹזַא סנטצעל זיא
 םָארק רעד  ייּב סיפ יד ףיוא ןײיטש העש ַץֵּבלַאה ַא טנָאקעג
 ץכעליװשעג סָאד ,ןפָאלעגנָא ריא ןענעז סיפ יי ,קרַאמ ןיא
 טָאה רעּפרעק רעצנַאג רעד ןּוא ,גײט ַא יװ ןרָאװעג-ךייװ זיא

 יעג טָאה יז .סיפ עכײװ יד ףיא טקירדעג ןּוא טצעזעג ךיז
 ּוצ תוחוּכ ןײק טשינ טָאה יז ,טונימ עדעי טלַאפ יִז ןַא ,טליפ
 ,תמיִּב ַעלַא טימ ןנָא .טלָאצַעג יז טָאה ךומילירכש רֶעַּבָא ,ןייג
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 וַא טָאה לגניי סָאד ןַא ,ןסײה לָאז סע יּבַא ,תושפנ-תנּכס זיּב

 .קוזיח
 .ןענרעל ןּופ ןּבילּבעג.גילעטשרעטניה רעּבָא ןיא לאיחי

 לאיחי זַא !ןּבעג-גנּוטכַא לָאז סָאװ ,ָאטשינ זיא עטַאט ַא ןַא

 ןײטש ג{ט ןצנַאג םעד ךָאנ רעדָא ,גָאט ןּבלַאה םעד ךָאנ זיא

 ,ןײרַא רדח ןיא ףרָאד ןּופ ןפיולוצ ןעמוקעג רעדָא ,קרַאמ ןפיוא

 +עגנָא עטר ,ןְקַאַּב עטשטַאּפעגסױא  יײנש ןּוא:טניװ ןּופ סימ
 ףעטכעלעג סָאד םיא ןּופ ךעלגני יד ןּבָאה ,טנעה ענעלָאװש

 סָאד ןיוש טָאה רע זַא ,טגָאזעג טָאה יּבר רעד ןּוא .טכַאמעג

 ,וג ַא יװ ,סיוא.טעז רע ןּוא ןריולרַאפ ךיוא ןעזס וא עשידיי

 +עג ןיא לאיחי סָאװ ,גָאט םעד ךרּוד ןענעז ךעלגניי.רדח יד
 הע ןענרעל ןיא ןעמּוקעג רעטײװ ,ףרָאד ןיא ןעמּונרַאפ ןעװ

 *עטשרעטניה ןּבילּבעג ןיא ןּוא ןגָאינָא טנָאקעג טשינ יז טָאה

 .ןענרעל ןיא ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעװ טסּואװעג טשינ ,גיל

 סָאד ןגָאירעד ּוצ ,ןייגרעד ּוצ טימעג טשינ ךיז טָאה רע לפי
 "עג רע זיא ,ןכירגרעד טנָאקעג טשינ סע רע טָאה ,עטלעפרַאפ

 יַאפרַאפ ַא ,רענעפרָאװעגסױרַא ןַא יװ ,רעדמערפ ַא יװ ןסעז

 לעּפע םיא טָאה יּבר רעד זַא .רענערױלרַאפ ַא ןּוא רענעל
 הע טָאה ,ןועפטנעּפָא טנעקעג טשינ טָאה רע ןּוא טגערפעג

 ףעמ טשינ ךיוא ,טלמּונַא יו ,ןגָאלשעג רעמ טשינ ןיוש םיא

 ,ןּוט סע טגעלפ רע יװ ,ןײרַא טנַאה רעד ןיא םיא טּפינקעג

 ןענעז סָאװ ,ןּפָארט-ןיטיט יד טימ ןּבעגעג םיא רימשַאּב ַא רָאנ

 .םינּפ ןרעּביא ,קיּביצ םענעסעגעגפיוא-ּבלַאה ןייז ןּופ ןענירעג

 : ןוטעגגָאז ַא ןּוא

 טסלָאװ .סנשָארג עמירָא סעמַאמ יד דָאש ַא ,לאיחי --

 !ןפלָאהעגסױרַא קרַאמ ןפיוא רעביל
 ןיא טגערפעג טשינרָאג יּבר רעד ןיוש םיא טָאה רעטעּפש

 לאיחי יצ ,טגילעג טשינ טכא ןײק ןיוש טָאה רע ,ןענרעל
 .ןעמּוקעגקירּוצ רע ןיא ןּוא .טשינ רעדָא ,ןײרַא רדח ןיא טמּוק

 "עג טשינ םיא רע טָאה ,ןלעפרַאפ ייװצ רעדָא גָאט ַא ךָאנ
 +עג תונמחר רַאפ טָאה יּבו רעד .ןעװעג ןיא רע ּואו ,טגערפ

 ,ארמג רעד ןיא ןקיקנײרַא ןּוא ךעלגניייד טימ ןציז םיא טזָאל
 עמ סָאװ ןגעװ ,טסּואװעג טשינ רעמ ןיױש טָאה לאיחי שטָאכ

 "יו .םיא ּוצ טדערעג רעמ טשינ ןּבַאה ךעלגני יד ,טנרעל
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 ינַאגעגמײהַא רדח ןּופ ןענעז יז ןעװ ,ןטלַאהַאּבכיױוא ךיז ןּבָאה
 ןפרַאדַאּב טשינ ןלָאז ײז ידּכ ,ןפָאלעגקעװַא רעירפ ןֹוא ןעג
 ,ןײגמײהַא םענייאניא םיא טימ

 יזַא .רדח ןּופ ןעמּונענּפָא טשינ הקבר םיא טָאה ךָאד
 .ןעמַאזּוצ ַא סע ןיא ,רדח ןיא ךָאנ טײג לגניי סָאד יװ ,גנַאל
 ןיא ,ךָאנ טָאה יז .ןחרז-רכשי ריא טימ ,ןהשמ-ךּורֹּב טימ גנַאה
 ריא טעװ ןגרָאמ : גנונעּפָאה יד טגעלסּפעג ,ךיז יײּב ליטש רעד

 טעװ יז ןּוא תוחֹוּכ יד ןעניװעגקירוצ טעװ יז ,ןפלעה סָאג

 ,ןעשטומעלַאּב הרוּת רעד ןּופ ןפרַאדַאּב טשינ דניק ריא ןיוש
 ןיִּבר םעד ש'וחישאר ןטצעל םעד טָאה לאיחי ןעװ רָאנ

 רעד טָאה ,ןּבעגעגרעּביא טלקיװעגנייא לריּפַאּפ ַא ןיא ןדליג ןייז

 סע טײרדעג ,ןײרַא טנַאה רעד ןיא לריּפַאּפ סָאד ןעמּונעג יּבר
 טגָאזעג ןּוא ןּבעגעגקירּוצ סע ןלאיחי ךעלדנע ,קירוב.ןּוא-ןיהַא
 ; םיִא

 ,טלעג ןפיוא רעווש רעײז טעּברַא עמַאמ ןייד ,לאיחי --
 * ןיא ןעמּוק טסנָאק ּוד .,ןשָארג רעמירָא ריא דָאש ַא זיא סצ

 גךעלגניי יד טימ ןציז ןּוא טײצ טסָאה ּוד ןעװ ,ןײרַא רדח

 ןײלַא טסײװ ּוד ,רַאפרעד טשינ רימ טמּוק טלעגיּבר ןייק רָאנ
 | ,.יסָאװרַאֿפ

 ַא רַאפ טסייה סע סָאװ ,ןלעטשרָאפ טשינ ךיז ןָאק ןעכ
 ךיז טָאה ןלאיחי .ןרעװ ּוצ טקישעגמײהַא רדח ןופ לגני שיד*
 .רַאפ םיא רַאפ ךיז ןּבָאה למיה ןּופ ןריט יד זַא ,טכַאדעג

 ,ּפערט עלַא ןופ ןרָאװעג-ןפרָאװענּפָארַא זיא רע ןּוא ןסָאלש

 טלָאװעג טשינ טָאה רע ,טלָאװעג טשינ רע טָאה ןײגמײהַא
 יַּבִר רעד ןַא ,ןגָאזנָא ריא ןּוא ןּוטנָא רעצ םעד ןעמַאמ רעד
 ךיז רע טָאה .םיא ןּופ דּומיל.וכש ןייק ןעמענ רעמ טשינ ליװ
 עּבלַאה יד ןיא ןיּב עטָאלּב רעד ןיא ,קרַאמ ןפיוא טײרדעגמּורַא
 ךיז טָאה לסײוװ יד ,לסײוװ רעד ּוצ ךיז טּפעלשענּפָארַא ,ןעינק
 טימ ןעװעג:לּופ ןיא רעסַאװ סָאד ,טלעטשעג טַאהעג טשינ ךָאנ
 ףיוא "ןרח, דנַאל סָאד ,ןעמּואװשעג ןענעז סָאװ ,ןייא סעירק
 יַאֹּב ןעװעג ןצנַאגניא טשינ ךָאנ ךיוא זיא ,טייז רעטייװצ רעד
 טעיּפָאטעג טָאה יינש רעד .זײװרעקיטש רָאנ ,יינש טימ טקעד
 גרַאּב ןפיא רָאנ .ךרע רעגיטָאלּב ,רעטכייפ ,רעסַאנ רעד ןיא
 ָגרַאֹּב ץיּפש רעד ןיא ,"הבּת, יד טּורעג טָאה סע ּואװ ,"טררַא,
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 זיא גרַאּב רעצנַאג רעד ןּוא יינש לֹּפַאק ַא טימ טקעדַאּב ןעוועג
 טעקַאנ ןענַאטשעג ןענעז רעמייּב יד  ,גיטָאלּב ,טכייפ ןעװעג
 -עגּפָא ןּוא טקילפענּפָא ,ןגײװצ עטכיפ ערעײז טימ ןולּב ןּוא

 רעד .רעסַאװ ןיא ןלַאפעגנײרַא ןיא סָאװ ,ןּוה ַא יװ ,ןסילש
 עטשרעּביוא יד ןּופ ןפרָאװעגּפָארַא ,טערַאמכרַאפ ןעװעג זיא למיה
 טָאה סע .יז יװ ,גידלפש ןּוא דרע רעד ּוצ ןטּפָאהעגנָא ,ןעלמיה
 ןוא ןּבױא טרָאד טכַאמרַאפ ךיז טָאה טָאג זַא ,טכַאדעג ךיז
 למיה רעד ,טלעװ יד ןּוא .ךיז ּוצ ּוצ טשינ ןעמענייק טזָאל
 ןּופ ןרָאװעג-ןפרָאװעגסױרַא רע יװ טקנוּפ ןענעז דרע יד ןּוא
 עגילייה יד ןענרעל ןענָאק טשינ לָאמנײק ןיוש ןלעװ ןּוא רדח
 ,..הרוּת

 זיא לּביטש-ּבלעװעג ןיא ,ןעמוקעגמײהַא רע זיא ךעלדנע
 שטנעמ ַא ןּופ הרּוצ ןייק טָאה ןעמ ,רעטסניּפ.קָאטש ןעװעג ןיוש
 טשינ טָאה סָאװ ,ךיור ןטכידעג טימ טליפעגנָא .ןעזעג טשינ
 ןּוא ,ךָאל ןעמױק ןטּפָאטשרַאפ םעד ךרּוד גנַאגסױא ןייק טַאהעג

 ,רעדניק עגידנענייוו ןּופ תולוק טרעהעג ךיז ןּבָאה ךיור-ןקלָאװ ןכרּוד |
 עמַאמ יד .עגָאלדָאּפ רעד ףיוא טרעגלַאװעגמּורַא ךיז ןּבָאה סָאװ
 ןפיוא "ןענעלנָא טגײלעגקעװַא ךיז טָאה ןּוא ךַאװש ןעװעג ןיא
 טש?חרַאפ יז טָאה ,ןעמּוקנײרַא טרעהעג םיא טָאה יז זַא .טעּב
 | ; ןפּורעג
 םעד סױרַא.גָאי ןוא שיװרעדעלפ םעד םענ !לאיחי -- |
 / ,טיוט םוצ ךימ טקיטשרעד רע .ּבּוטש ןּופ ךיור

 ,הדמתה טימ ןּוטעג סָאד טָאה רע
 י,רדח ןּופ טקישעגמײהַא ךימ טָאה יּבו רעד ,עמַאמ --
 טטַאכעגפיוא עמַאמ עקנַארק יד ךיז טָאה -- ?סָאװרַאפ --

 ,טעּפמיא טימ טעּב ןּופ
 ןּופ יײס-יװ.ייס רעמ ןיוש טעװ סע :טגָאז יּבר רעד --== |
 ,רע טגָאז ,טלעג-יּבר סָאד דָאש ַא זיא סע ,ןרעװ טשינרָאג רימ

 הקבר טָאה -- !טשינ ךיא ןיּב ןויא ןּופ רעקרַאטש --
 ןוָאלּוצּפָא טכער ךיז ייּב ןענופעג ןּוא טומ ןגירקעג לָאמַאטימ
 ,טגעה יד

 .טסּואװַאּב ריא ןיא דלַאּב .טּונימ ַא טרעיודעג טָאה סָאד
 עגילײה יד טשינ רעמ טעװ לגניי ריא :ענעעשעג סָאד ןרָאװעג
 .טנעה יד טימ שטַאּפ ַא ןּבעגעג טָאה יז !ןענרעל הרות
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 ?ןייז טציא טעװ סָאװ !לאיחי --
 רעד רעטנּוא טקּורדעג ,ןריולרַאפ ןענַאטשעג ןיא לאיחי

 טנָאקעג טשינ טָאה רע .טײקנלַאפעג רעצנַאג ןייז ןּופ טסאלי
 | .ןןעניפעג טרָאװ ןייקי

 ,דניק ןיימ ,ריד ףיוא ןּבָאה תונמחר לָאז טָאג יאוולה -- |
 ײג .! דיי רעכעלרע ןַא ןּבײלּב שטָאכ רָאנ טסלָאז ּוד זַא
 !ןײרַא שרדמה-תיּב ןיא טציא

 יד ,שררמה:תיב ןיא לסעג ןרעּביא ןעגנַאגעג זיא רע |
 רעגיטסּברַאה רעד ,ןגיוא יד ןּופ ןסָאגעג םיא ךיז ןּבָאה ןרערט
 .עג ,ןײרַא םינּפ ןיא טשטַאּפעג םיא טָאה טניװ רעשיטעטשניילק
 ןיא טימ ךיז טָאה רע .ּפָאק ןופ עלעטיה ענעסירעצ סָאד ןסיר
 ןטנװײל ןגידרעמוז םעד ןּופ סעלָאּפ יד ןטלַאהעגוצ טנַאה
 סָאװ ,ןזיױה יד ןּופ ןסיר יד ןלעטשרַאפ ּוצ רָאנ יּבַא ,לטַאלַאכ
 ןטלַאהעגּוצ טנַאה רעטיײװצ רעד טימ .ּביל ןייז טזױלּבטנַא ןּבָאה
 יד טימ רעדײא ,ךיז ןיא רעמ ןּוא ,ּפָאק ןרעּביא לטיה סָאד
 | :טעשטּפעשעג רע טָאה ןּפיל

 ...! ןייז ּוצ די רעכעלרע ןַא רימ ףלעה ! םלוע-לש-.ונוּבר --
 שיּבייל 'ר ןסעזעג טכַאנרַאּפ ןעירפ ןיא זיא שרדמה תיּב ןיא

 טנרעלעג טָאה ןּוא שיט "ןשיצראה-םעג םייּב "רוהנ-יגס,; ףעד
 .ץנַאג ,קנעּב עגירעדינ ףױא .'בקעי-ןיע, תוכאלמ-ילעּב יד טימ
 .סיוא ןעװעג ןענעז ,רויּכ םייַּב ןיוש ,שרדמה-תיּב ןיא ןטניה
 סרעקילפ ,סרעכַאמלטיה ,סרעײננצלעּפ :ןדיי ןינמ ַא טצעזעג
 - רעמּוז ןּוא רעטסּוש יײז ןענעז רעטניװ ןיא סָאװ ,רעטסוש ןּוא
 ןּוא יינש ןּופ רעמינּפ ענעסירעצ טימ ןדי , סרעטלַאה- רעדעס
 .עגכרודַא ,דרעּב ענעגיולפעצ ,רָאה עטרעּבױשעצ טימ ,ןגער
 .טָאג ,עטַאװעמּת טימ ןסעזעג ײז ןענעז .רעּבײל עטגיטניװ
 -רעצ יד ןיא טקּוקעגנײרַא םוטש ןּבָאה ןּוא רעמינּפ ץעגיביולג
 שיּבײל 'ר ןדנילּב ןרַאפ ןָאנּביױא ,םירפס ענעסעגעגפיוא ,ענעס
 ,רעטכײל םענרעזייא ןַא ןיא טכיל ןדנּוצעגנָא ןַא טנערּבעג טָאה
 שטָאכ ,בלה סנּפָארט טימ ךיז ןּופ טפירטעג טָאה סָאװ
 -עג טָאה רע םירָאװ ,טפרַאדַאּב טשינ סע טָאה רעדנילּב רעד
 | | ,גינייונסיוא ןּופ טנרעל

 סָאװ ,שיּביְל 'ר רעד ןעװעג רע זיא ּפיט רענדָאמ ַא
 ןשידי םענעטָאלשעגּפָא םענעי ןלא ןעניפעג וצ ןעװעג רָאנ 8
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 רעד ןּופ "יברא רעד ןעװעג ןיא רע .ןרָאי עגילָאמַא ןּופ ןּבעל

 טגנַאלַאּב ןּבָאה סָאװ ,תוכאלמ.ילעּב עמירָא יד .םיִליהּת.הרבח

 יצ ,תֹּבש ברצ ,ןטלַאהעגסיוא םיא ןּבָאה םיליהת-הרבח רעד ּוצ

 רָאּכַא לסעג שרדמה-תיּב ןיא ןקישּפָארַא ייז ןגעלפ בוט-םוי ברע

 .ַאנ ןיא ךיוא לָאמטּפָא ,ריּפַאּפ לקיטש ַא ןיא טלקיװעגנייא ,ןשָארג

 ףיוא ןּבעג ,ּבײװ סנדנילּב םעד ,ןעכענ טגעלפ רעשיפ ךּורּב .רּוט

 ןיא ןפרָאװעגנײרַא ריא טָאה בצק גילעז ;לשיפ ַא תּבש ןדעי

 יד ךיז ןּבָאה לָאמַא .סטעפ לקיטש ַא טימ ןייּב ַא ץריש רעד

 ףוהנייגס םעד תופּתושּב ןּבָאה ןּוא ןעמּונעגנעמַאזּוצ רעטסוש
 ,טײנעגפיוא ךיש רָאּפ ַא יצ ,לװיטש רָאּפ ַא ּבײװ ןייז רעדָא
 .םיִליהּת ךעלטיּפַאק ייז טימ טנרעלעג רוהנ-יגס רעד טָאה רַאטרעד

 ןופ ןענרעל ײז טימ טגעלפ רעדָא ,שידי ףיוא ןשטיײטרַאפ

 ףע טָאה םידימלּת עטמיטשַאּב ןײק ,םירפס עגילייה ערעדנַא

 ."שיט-רקפה הרומ, ַא ןעװעג ןיא שיט ןייז .טַאהעג טשינ

 יסע םײּב ,ר'הנייגס רעד ,ןסעזעג רע ןיא גָאט ןצנַאג ַא
 טָאה רע יצ ,ןגָאז ןיא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןּוא שיט ןשיצראה
 ,טלָאװעג טָאה סע רעװ .טשינ רעדָא ,סרערעהּוצ טַאהעג ָאי
 טָאה סע רעדָא טַאהעג טײצ רָאנ טָאה סע הכאלמילעּב רעכלעוו

 ,טעּברַא רעד ןּופ ןסירעגּפָא ךיז רע טָאה ,טסּולגרַאפ םיא ךיז

 *םע םײּב ךיז טצעזעגקעװַא ,ןײרַא שרדמהיתיּב ןיא ןעמוקעג

 .טגָאז ריהנייגס רעד סָאװ ךיז טרעהעגּוצ ןּוא שיט ןשיצראה

 .רוהנ-יגס רעד ,ןעװעג טשינ רע זיא ןדמל רעסיורג ןייק

 טשטײטרַאפ טָאה רע ןּוא "תולמה-שוריּפ , םעד טנעקעג רָאנ טָאה רע

 -- ,טסּואװעג ןײלַא טָאה רע סָאװ ,סָאד ןשטנעמ עטסָארּפ יד רַאפ

 .נעגעל יד רעדָא שרדמ לקיטש ַא ,י"שר טימ שמוח הרדס ַא

 | ,דּומלּת ןופ סעד
 טָאה סע .סגטייוורעדנּופ ןענַאטשעג טשרע םּוצ ןיא לאיחי

 רעּבָא םיא טָאה סע ,ךיז ןרעהוצנייא ןּוא ןייגּוצּוצ ןגיוצעג םיא
 םיא לָאז סע זַא ,טַאהעג;ארֹומ טָאה רע ; ךַאז ןייא טרעטשעג

 -ילעּב טימ טציז רע יװ ,םייבח-רדח ענייז ןּופ ןּפַאכ טשינ רעװ
 םייּב טנרעל סָאװ ,רעד םירָאװ ,שיט ןשיצראה-םע םייּב תוכאלמ
 טָאה ןעמ ןּוא ץראה:םע ןַא רַאפ טנכערַאפ ןעװעג זיא ,ןדנילּב
 :עג:ארֹומ טָאה לאיחי ,םינדמל יד ייּב םיא טימ טמעשעג ךיז
 טציז רע סָאװ ,םעדכרּוד ןרעוװ;רָאװעג טשינ לָאז ןעמ זַא ,טַאה



 לד דיי !םיליהּת רעד

 ןּוא רדח ןּופ ןרָאװעגןפרָאװעגסױרַא זיא רע זַא ,שיט םעד ייּצ
 זיא ןּוא דיסח ַא ןּוא ןדמל ַא ןרעװ ּוצ ליצ םעד ןּבעגעגפיוא
 טָאה רע .תוכאלמ-ילעּב עטסָארּפ ןּופ סַאלק םּוצ ןעגנַאגעגרעּביא
 רעגערטרעסַאװ םעד ,ןדיי ייוצ יד ןשיװצ טעשטרָאקעגנייא ךיז
 'ר ןעזסױרַא טשינ םיא לָאז ןעמ זַא ,רעכַאמלטיה םעד ןּוא
 .ניא רעמ לָאמַא:סָאװ רעּבָא םיא טָאה ץכעגָאז סרוהנ;יגס:שיבייל
 .רַאפ ןטּושּפ םעד ךרּוד .ץרַאה ןייז ןגיוצעגּוצ ןּוא טריסערעט
 םיא ייּב ןעמוקַאּב יז ןּבָאה רעטרעוו עגידשדוק:ןושל יד ןשטייט
 .שינדנעטשרַאפ ןּוא םעט ןרעדנַא ץנַאג ַא

 יװ ,ןריי יד רַאפ טלייצרַאפ רעדנילּב רעד טָאה טצעי
 ןיא ייוא :ּבײל ַא יװ טמּורּב ןּוא טכַאניײּב ףיוא-טייטש טָאג
 ןּוא שדקמה:תיּב סָאד טכַאמעג-בורח ּבָאה ךיא סָאװ ,רימ ֹוצ
 ןלאיחי "...רעטָאפ רעייז ןּופ שיט ןֹופ רעדניק עניימ ןּבירטרַאפ
 טדייל רע סָאװ ,טָאג ףיוא ןעמּונעגמּורַא תונמחר סיורג ַא טָאה
 יד ןּוא טנערּברַאפ זױה ןייז טָאה רע סָאװ ,םעד רעּביא ױזַא
 טקיטשעג םיא ןּבָאה ןרערט יד ,ןײרַא:תולג ןיא ןּבירטרַאפ ןדיי
 ַא ןּוא ןטסיײרט טָאג טלָאװעג טָאה רע ,ןדייל סטָאג רעּביא
 ,טָאג ּוצ ץרַאה ןייז ןיא ןדנּוצעגנָא ךיז טָאה עּביל עגידארֹומ
 םענעכָארּבעצ ןטלַא ןיא ןרָאװעג-טלדנַאװרַאפ םיא ייּב זיא טָאג
 ,טָאטש ּוצ טָאטש ןּופ ןקעטש ןסױרג ַא טימ טײג סָאװ ,דיי
 ןיא טייג ןּוא ןטייז ייװצ ענייז ייּב ןעגנעה סעּברָאט ליװצ
 רענייק ,טשינ םיא טנעקרעד רענייק ןּוא םּורַא ןּבוטש עשידיי
 םיא ןפרַאװַאּב ןעגניײסַאג יד .טָאג זיא סָאד זַא ,טשינ טסייװ
 ןזָאל ןּוא םיא ּוצ טכעלש ןענעז ןדיי יד ךוא  .רענייטש טימ
 ,טסיײװ ,לאיחי ,רע רָאנ ,רעּבירַא טשינ לעװש רעד רעּביא םיא
 ;ייז ןּופ טלַאּפש ַא ךרּוד ןעזעג טָאה רע - .טָאג ןיא סָאד זַא
 רעייפ ןּופ ןייש עגילייה ַא ןקּוקסױרַא רעדיילק עשירעלטעּב ענ
 טגייל טָאג זַא .,.טָאג טנידַאּב ,לאיחי ,רע ןּוא ,תוכלמ-ידגּב ןּוא
 טײטש  ,שרֹוק-ןורָא םייּב שרדמה-תיּב ןיא טכַאנייּב ןפָאלש ךיז
 טסייר טָאג יװ ,רע טרעה םיצולּפ ,םיא ןּבענ ךַאװ רעד ףיוא רע
 :בײל ַא יװ שרדמה-תיּב ןיא טיירש ןּוא ףיוא ףָאלש ןּופ ךיז
 .תיּב סָאד טכַאמעגיבורח ּבָאה ךיא סָאװ ,רימ ּוצ זיא יי,
 *,,,.! שדקמח

 טעװ ןעמ זַא ,טַאהעגיארומ ןייק טשינ ןױש טָאה רע
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 .,םיא סיױא ןכַאל יז ןלָאז ..,שיט ןשיצראה;םע םייּב ןעז םיא

 .ךיז טָאה טָאג .,תולג ןיא זיא טָאג ?ןָא םיא סע טייג סָאװ

 סָאװ ,חרֹוא רעד סע ןיא רשפא  ,ןַאמירָא ןַא רַאפ טלעטשרַאפ

 +עג טָאה רע !שרדמהיתיּב ןיא ךָאװ עגירָאפ טגיטכענעג טָאה

 .םיא ףױא טקּוקעג טָאה רע ןּוא ררָאּב ענייר עסייוו ַאזַא טַאה

 טייטש סָאװ ,רעד רָאג סע זיא רשפא  ,.ןגיוא יד טימ ױזַא

 ןייז טשינ ןָאק סָאד ,ןיינ -- !ריט רעד ייּב עילּוק ַא ףיוא

 +יר ַא טגָארט טָאג .סעילוק ןייק ףיא טשינ טייג טָאג .,.טָאג

 ןשיוװצ ןָא;לָאמטניײה ןּופ ןכּוו םיא טעװ רע ,דרָאּב עסייוו ענ

 ןעמ סָאװיַאפ ,ןױש רע טיײטשרַאפ טציא ,ָא .טיײלעמירָא יד

 +עמירָא ןּוא םיחרוא יד ןשיװצ לייו !םיחרוא ןייז-דּבכמ זּומ

 ,.! טָאג ךיז טניפעג טייל
 'יד ןשיװצ טעשטרָאקעגנייא ױזַא טציז לאיחי יװ ,םעדניא

 סנדנילב םעד ּוצ הדמתה טימ ּוצ ךיז טרעה ןֹוא ןדיי ייוװצ

 :רעד ךיז טקּוק ,ןעניעל ּוצ ףיוא רעדנילּב רעד טרעה  ,דייר

 עטּבעלקרַאפ ענייז ןּופ רעכעל עדנילּב יד טימ םּוא ןקָארש

 טגערפ רע ןּוא ןעזעג סָאװ-סעּפע ייז ךרּוד טלָאװ רע יװ ,ןגיוא

 ;םיא םּורַא עטנָאנ יד ךיז
 ,4?שיט םּוצ ןעמּוקעגּוצ זיא רעװ --
 ךיז טָאה סָאװ ,עמיטש עגנּוי סלאיחי ןעװעג סע ןיא יצ

 ענעטעגעגפיוא ,עטּבױטרַאפ;ּבלַאה ,עטלַא יד ןּופ טדיישעגסיוא
 ןּוא ןדיי עטעװערָאהרַאפ יד ןּופ טרעהעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,תולֹוק
 רעײז ןעװעג זיא סע רעהעג סנעמעװ ,ןדנילּב םעד םעדכרּוד
 םּוצ םענעמּוקעגּוצ םעד ףױא טכַאמעג-םַאזקרעמפיוא ,ףרַאש
 ךעלרעניא ןַא ךרוד ןעזרעד רשפא םיא רע טָאה יצ ..?שיט
 רעטלַא רעדנילּב רעד ,.?םיא ןיא ןטכױלעג טָאה סָאװ ,טכיל
 יד טימ טכוזעג זעװרענ טָאה ןּוא ןרָאװעג:טניױטשרעד יװ זיא
 : ןגיוא עדנילּב

 | ?סע ןיא ,ריא טנָאז ,רעװ --
 +טנעעג ןעמ טָאה -- !לגגיי ַא סעּפע ,טשינ רענייק --

 .טרעפ

 / ..!רימ ּוצ רעהַא םיא טפּור ,,לגניי ַא ,,,לגניי ַא --
 +רעד ַא ןּוא רענעקָארשרעד ַא ןעגנַאגעגּוצ זיא לאיחי

 שליּב ענייז םיא ּוצ טקע טשעגסיוא טָאה רעטלַא רעד ,רעטניוטש
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 .ניפ יד ךרּוד טלָאװעג טלָאװ רע יװ ,טנעה עזעוורענ ,עגידרענ
 יד טימ טּפַאטַאּב טָאה רע ,זיא סָאד רעװ ,ןייגרעד ןציּפש:רעג
 .םיוא טשינ ןּוא ןרעטש ןייז ,תואּפ ענייז ,םינּפ סלאיחי רעגניפ

 :סעלסַאי עזָאלנײצ ענייז טימ ןּפַאלק ּוצ טרעהעג
 ?לגניי ,ּוטסיּב רעװ .,לגניי ַא ,,לגניייַא -
 טקישעגמייהַא ךימ טָאה יּבר רעד ..:סדיסח השמ-ךּורּב --

 ,רדח ןּופ
 . {טקישעגמײהַא ךיד רע טָאה סָאװרַאפ --
 ןיא ןפלעהוצ ריא זּומ ךיא ,קנַארק זיא .עמַאמ יד --

 : - ,קרַאמ
 טסָאה ּוד ןעװ לָאמ סעדעי ,דניק ןיימ ,רימ ּוצ םּוק --

 / .ריד טימ ןענױעל לעװ ךיא ,טנװָא ןיא טייצ
 ןדעי .יּבר סלאיחי ןרָאװעג זיא רוהנ-יגס .רעטלַא רעד

 םיא ןיא סע ,ןײרַא שרדמה-תיב ןיא ןעגנַאגעג רע זיי טנװָא

 יעג ךיז ןּבָאה עכלעװ ,ךעלגניי-רדח יד רַאפ הּפרח ַא ןעװעג

 רעּבָא .'ץראה'םע, :ןפּורעג םיא ןּבָאה ןּוא םיא טימ טצייר

 ..טרַאעג טשינרָאג ןוש סע טָאה ןלאיחי
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 8 לטיּפַאק

 קרַאמרָאי ןמיוא איבנה-והילא

 טָאה רע ,טָאטש ןּופ הולמ רעד ןעװעג זיא היכרּב 'ר
 טָאה רע .הרוחס רָאנ ,רַאּב ןיא טלעג ןייק טנרָאּבעג טשינ
 ,גרָאּב ףיױא רעכיט ןּוא ץטיס רעּבייװ עשידיסח יד ןּבעגעגסױרַא
 יד ןפָאטש עױר טגרָאּבעג ;קרַאמ ןפיוא ןעלדנַאה ןלָאז ייז זַא
 .קרעמרָאי יד רַאפ ןטעּברַאסיוא ייז ןלָאז ייז זַא ,תוכאלמ-ילעּב
 עג געט ץּבלַאה ,םּורפ רעייז ןעװעג זיא היכרּב 'ר שסָאכ ןּוא
 ךָאד ,ןיד ןטסנעלק ןדעי ןיא ןטיהעגּפָא ןּוא טנװַאדעג ,טנרעל
 טוה יד ןדניש ּוצ טרעטשעג טשינ םיא טייקמּורפ ןייז טָאה
 ןּוא ,רעּבײװ עשידיסח יד ןּופ ןּוא תוכאלמ-ילעּב עמירָא יד ןּופ
 ,ףליהּוצ םיא ןיא ,ןזניצ עסיורג ןעמענ ןיא ,עקַאט םעד ןיא
 ענערישרַאפ ךרּוד טָאה רע .,טייקשירענרעל:ליואוו ןייז ןעמּוקעג
 טנָאקעג ,טנעקעג םּוג ױזַא טָאה רע סָאװ ,םיניד ןּוא ךעלעדיירד
 רערשּכ ןייז טימ ןזניצ עכױה ענייז ןעגנערּב-גנַאלקנייא ןיא
 ןעװעג ןענעז טָאג ןייז יא ןּוא ענעשעק ןייז יא .טייקמּורפ
 ,.,ןרירפּוצ

 ןּוא טײלעמירָא יד ןּופ טסננַא יד ןעװעג זיא היכרּב 'ר
 טַאהעג ךיז טָאה רע יװ ,םעדכָאנ ,ןסייּבנָא ןכָאנ ,תוכאלמ-ילעּב
 ןקעטש םעד ןעמונעג רע טָאה ,טנװַאדעגנָא טּוג ,טרעלעגנָא טּוג
 ןטימ ןּוא ןגױא יד רעביא ןליוּב יד ,ןײרַא טנַאה רעד ןיא
 לײט ןעמירָא ןרעּביא טזָאלעג ךיז רע טָאה ,ענעשעק ןיא לכיב
 ,ףעװעג רע זיא רעניילק ַא .תובוח ענייז ןקוקכָאנ לטעטש ןּופ
 רע יװ ,טייט עליטש טימ רע זיא ןעגנַאגעג .,רעגירעדינ ַא
 רע זיּב ,טקרעמַאּב טשינ םיא ןעמ טָאה ,טכיילשעג ךיז טלָאװ
 יד ןיא רעטוג-טשינ ַא יװ גנילצּולּפ ןזיװַאּב טשינ ךיז טָאה
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 קעמש ַא ןּבעגעג .תוכאלמ-ילעּב יד ּוצ ,ךעלּבלעװעג ןּוא ןּביטש
 ףיוא טכָאק ןעמ סָאװ ,לּפעט ןיא קילּב ַא טּפַאכעג ,טרָאד-ןּוא;ָאד
 :טגערפעג אחרוא:בגא ןּוא ערעשטעװ

 ןרָאפעג טשינ טסיּב ּוד סָאװ ,חרז ,השעמ יד ןיא סָאװ --
 ?קרַאמרָאי ןפיוא ענשטנעל ןייק'

 יב ןגעלעג זיא סעקינדירַאי לטעטש עצנַאג סָאד םירָאװ
 ךָאנ טוומעג םיא ןּבָאה תוכאלמ-ילעּב יז .ענעשעק ןיא םיא
 ןלָאצּפָא ,ךיז ןענכערּפָא ,ןּבעגּפָא ןוּבשחיױיר קרַאמרָאי ןדעי
 ץלַא .בוח םעיײנ ַא ןלעטשסױא ןוא ןזניצ טימ ןיק לייט ַא
 ,טנַאה םענייש ַא רעיײז טימ ןּביױש-ַאפ ןעװעג םיא ייּב זיא
 ןינמּכ, לװיטש ענעטכָאיא ;ןושל שינדמל ַא טימ ,לכיּב ןיא בתֹּכ
 טָאה ןעמ זַא ..."בוט ןינמּכ, -- ךעלצלעּפ ענעסּפעש ,(18 י"ח
 ןיא ןקעטש ןטימ ,ךעלסיפ יד טימ ןרַאש לסעג ןיא ןעזרעד םיא
 רעדניק .רעניאװנייא יד ןלַאפַאּב קערש ַא ןיא ,טנַאה רעד
 ,עטַאט, :הרּושּב סבויא ןגָאזנָא םייהַא ןפיולּוצנָא ןעמּוקעג ןענעז
 רעקנילפ ןעמּונעג ןּבָאה טנעה עשירעטסּוש *! טייג הולמ היכרּב
 רעּביא ןגיובעג ּפעק יד ןּבָאה סרעדיינש ,סעװטַארד יד ןעיירד
 יעג ךיז ןּבָאה סעקרעמערק-רעּבײװ ןּוא סעגנעמרעס עשירעױוּפ יד
 סעטרעױּפ יד ןּוא ןרעױּפ יד ערעדנַא סָאד סנייא ןסייר ןעמּונ
 ןצמ ,טּוט ןעמ זַא ,ןעז לָאז הולמ רעד ירּכ ,טנעה יד ןּופה

 ןעמ טָאה רעמָאט םירָאװ .גידייל טשינ טייטש ןעמ ,טעװערָאה
 ןּוא הרוחס יד ןעמּונעגּוצ היכרּב 'ר טָאה ,טלָאצעג טשינ הלילח
 ,הכאלמ:לעּב סיוא טכַאמעג

 ןיא ןלירַא טָאג טקיש ,ןסעניַאפ טשינ ךיז ןלָאז ןדיי ידּכ
 רַאפ ,ןדיי טגינייּפ סָאװ ,"ןדָארזּובנ, ןייז לטעטש ןשידיי ןדעי
 רעד ןעװעג הולמ רעד היכרּב זיא תוכאלמ-ילעּב לטעטש םעד
 .נעזרעפ ,רענעגייא ןַא ןעװעג רע זיא ןהקבר רַאֿפ רָאנ .ןדַארזובנ
 רע טגינייּפ יז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ריא ".תומה-ךאלמ,, רעכעל
 'ר טָאה רעּבָא ןתמארעדניא ,ערעדנַא עלַא ןּופ רעמ טגָאי ןּוא
 ,ךעלבייו עשיייסח יד ףױא ץרַאה טכ;לש ַא ןגָא-טעג היכרּב
 טָאה רע .רענעמ יד רַאפ הסנרּפ ןייא ןפַאש ןּוא ןעלדנַאה סָאװ
 רעייז .םירוּכיש רַאפ ןּוא רעיינגידייל רַאפ םיריסח יד ןטלַאהעג
 .הרוּת ןּופ ןעשטּומעלַאּב רַאפ זױלּב רָאנ טשינ -- ןיּבר םּוצ ןרָאּפ
 סָאדלַא ּפָא ךיז טוט ןיּבר םייּב .תוער-תוּברּת רַאפ רָאנ ,ןענרעלי

 ,6 ,דיי.םיִליהּת רעד ,שַא םולש
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 .ייוו עשידיסח יד ףיוא ןזָאלסױא סעּכ ןייז רע טגעלפ .סטכעלש
 יז ןַא ,לדנַאה רעייז ךרּוד רענעמ יד טימ ןפלעה סָאװ ,רעּב
 | ,ןיּבר םּוצ ןרָאפ ןענָאק ןלָאז

 -- { ןיּבר םּוצ ןעייטלּוה ןרָאּפעג רעדיוװ ? רענייד זיא ּואוװ --
 .ןהזבר אּבה-ןּורּב ַא טימ ןייזידּבכמ לָאמנייא טשינ רע טגעלפ

 ,ןהשמ-ִךּויּב ריא ףיױא ץיַאה רעװש ַא טנָארט יז ,תמא
 ףיא ,םיא ףיױא ןדערסיױא רעּבָא ,טזָאלרַאפ יז טָאה רע סָאװ
 ,ןרמערפ ַא ןּופ ּוצרעד ךָאנ ןּוא ,ןיּבר ןייז ףיוא ,תודיסח ןייז
 רָאנ ךָאד זיא יז שטָאכ םירָאװ .טזָאלעגּוצ טשינ יז טָאה סָאד
 ןהשמ:ךּורֹּב ריא ךרּוד ךיז יז טָאה ךָאד ,ענעדיי עגידניז ַא
 ךיוא רעהעג יז ,תודיסח ןטימ טפינקרַאפ ןּוא ןדנּוּברַאפ טליפעג
 טשינ טָאה יז ליפיוו ןּוא ,ןינע ןַא סריא ןיא סע ,ןיהַא טרָאד
 ךָאד זיא יז םייָאװ ,הולמ ןדַאפ ךיז ןקָא-שעג ןּוא טַאהעג:ארומ
 :ןרעפטנעּפָא םיא יז טגעלּפ ,טנַאה רעד ןיא םיא ייּב

 *ר ,ןוּבשה רעייא ףױא סעפע ןעד טציז רע ?יסָאװ -

 ?ןיּבר םייּב ,היכרּב
 עצנַאג ןציז לָאז רע זַא ,אקינ זיא ריד ּביוא ,אלימ --

 סָאװ רַצֹּבָא ,טכער רימ זיא ,ןעײטלוה ןּוא ןיּבר םייּב ןרָאי
 טסלָאז ּוד זַא ,טשינ ךָאד עז ךיא ;ץטיס ןיימ טימ ןייז טעװ
 !קרעמרָאי יד ףױא ןרָאפ טשינ ךָאד טטנָאק ּוד !ןנױקרַאפ סעּפע

 -עג ַא .ןיָאװעג;ךיילּב:טױט טרָאװ םעד ייּב הקבר ןיוש זיא
 ןּפיל עריא ףױא טמּורקרַאפ ךיז טָאה לכיימש רענעגנואווצ

 סָאװ !היכרּב 'ר ,קרעמרָאי ףױא טשינ טרָאפ רעװ --
 ?ןהשמ-ךּורֹּב ןּנָאה ןעד ךיא ףרַאדַאּב קרַאמרָאי םּוצ ?ריא טדער

 רעד טימ קילגמּוא סָאד טַאהעג רעּבָא טָאה הקבר טניז
 .טיוט םעד ןּוטעגנָא הולמ רעד ריא טָאה ,ּפיר רעטצענעגכרוד
 .ג-ָאט ןדעי טײטש יז יצ ,ריא ףױא טעװעטַאשטעג טָאה רע
 ,קרעמרָאי יד ףיוא טדָאפ יז יצ ,סַאג ןיא דיּב ריא ייּב גָאט
 יז טָאה םיֹוִק .רעפרעד יד ןיא הרוחס קעּפ יד טימ טייג יז יצ
 יא ריא ייּב ןויוַאּב ךיז רע טָאה ,דירַאי ַא טזָאלעגכרּוד
 .קעמש ןקיַאטש ַא ןעמּונעג ןּוא תומה:ךאלמ ַא יו ,לּבלעװעג
 טּוג ךעלרעגניפ עניילק יד טימ טָאה רע יװ םעדכָאנ .קַאּבַאט
 טָאה רע סָאװ ,עלעטעקש-קַאּבַאט ענרעּבליז סָאד ןגָאלשעגכרּודַא
 :ןפּורעגנָא ךיז רע טָאה ,טנַאה רעד ןיא ןטלַאהעג רימּת
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 .קנַארק טסיּב ּוד זַא ,הקבר ,הרוחס 'ד ּוטסּפרַאדַאּב סָאװ --

 ..גייצעג סָאד ריד ןּופ ןעמענּוצ לעװ ךיא

 הלילח זיא רעװ ,ןּבעל רימ טלָאז ריא ?ריא טדער סָאװ --

 - ןריואװשעג הלבר ךיז טָאה -- !םיאנוש ענײימ עלַא ?קנַארק

 ןגרָאמ דלַאּב ,םשה-הצרייםא !רָאג קנַארק ...םיאנוש עניימ עלַא

 !ָאטשינ ןיוש ןייּבעג ןיימ זיא ןעניגַאּב

 .היכרּב 'ר זַא ,טעּב ןּומ ּפָארַא-גנּורּפש ַא ןּבעגעג זיא ןּוא

 | ..טשינרָאג ריא טלעפ סע זַא ,ןעז לָאז

 *עגסיוא ,גָאט:ּוצ;גָאט ןּוכ טּפעלשענּפָא ךיז יז טָאה יװַא

 רעשזליא זיא רעּבָא טציא ,הולמ םייּב הרוחס לסיּב סָאד טנייװ

 ,קרַאמרָאי רעסױרג רעטצעל רעד ןעװעג זיא סָאװ ,קרַאמרָאי

 יא זַא ,טסּואװעג יז טָאה ,ךיז טלעטש רעטניװ רעד רעדייא

 +רָאי ןפיוא ןרָאפ טשינ טעװ יז ּבױא .ןָא ךיז טקּור ןידה-םוי

 ףעלקיטש רָאּפ יד ןעמענּוצ ריא ייּב הולמ רעד טעװ ,קרָאמ

 טעװ ץלַא ןּוא סעצילָאּפ עגידייל ייּב ןּבילּב טעװ יז ןּוא ץטיס

 ,סיוא ןייז
 *תיּב ןּופ ןעמּוקעגמײהַא טנװָא ןיא זיא לאיחי זַא

 יעגּפָארַא ןיא יז יװ ,עמַאמ יד ןפָארטעגנָא רע סָאה ,שרדמה

 .ןָא ךיז טּוט ןּוא טעּב ןּופ ןכָארק
 ףיוא םיוק ךָאד ךיד טסלַאה ּוד !ןעשעג ָאד זיא סָאװ --

 !סיפ יד
 .ןעועג ָאד זיא הולמ רעד היכרּב --
 ןיא ןסעזעג זיא רע .ןענַאטשרַאפ ץלַא ןיוש טָאה לאיהי

 ,טכַארטעג ןּוא ּבּוטש רעטעשטּפָאקרַאפ ,רעלעקנּוט רעד ןּופ לקניוװ

 .רַאפ ;ןלַאּפעגנײא םיא זיא ?ןעמַאמ רעד ןעמ טפלעה ױזַא יװ

 זַא ,טסּואװעג טָאה רע דירַאי ןפיוא ןרָאפ טשינ רע לָאז סָאװ

 ,םידירַאי יד ףיוא ןרָאפ ןּבײהנָא טעװ רע סָאװ ,םעד טימ

 סַאלק םעד טימ דימּת ףיא רעּביא רע טדיינש ,ץלַא ךיז טגידנע

 ןּוא תוכאלמ:ילעּב יד ּוצ ,ןגירעדינ םּוצ רעּביא-טייג ןּוא רענרעל

 יד ּוצ טציא טשינ ןױש ןעד רע טרעהעג .רעלדנעה;דירַאי

 +םע םייּב טשינ ןױש ןעד רע טציז ?תוכאלמ-ילעּב עטסָארּפ

 | ?שיט ןשיצראה
 ןרָאפ לעװ ךיא ,טשינ ךיד גרָאז -- ,רע טגָאז ,עמַאמ -- |

 ,דירַאי רעשזליא ןפיוא
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 ;ךיא לָאז .םיא ּוצ ןײרַא ןיוש יג ךיא .ןזײװאּוצ רימ טעװ רע ,ןכּורּב יר ןטעּב לעװ ךיא -- |  ןבעג-הצע ןַא ןײלַא ןענָאק ריד ּוטסעװ ױזַא יװ ?קרַאמרָאי ןפיוא ןרָאפ וטסעװ יױזַא יװ !רעניײמ רחוס ,ייג ,ןיוׂש ליג --
 ,ןעמַאמ רעד ּוצ ןטעּבעגנײרַא םיא טָאה ןּוא ךּורּב 'ר ןכש םּוצ ןעגנַאגעגנײרַא לאיחי זיא ןסע ןכָאג
 | ; ןהקבר ּוצ טנװָא .ןטּוג ןטיירּב ַא טימ ןעמוקעגנײרַא רע זיא ,ןַארַאפ זיא לסיּבַא רָאג ,ךס ןייק טשינ עקַאטש טײרגעגנָא אּבה.םלועל-קלח עלעסיּב ןייז יא טלעװ רענעי ףיוא זַא ףעװעג-רעכיז טלָאװ רע יװ טקנּוּפ ,עלעכיימש טגיאּורַאּב ַא טימ רעּבירעד טרעװילגרַאֿפ ,םינּפ ןטרעמַאהעגסוא רעדעל-:עװשעדָאּפ סיוא יװ ,םעניילק םעד ףיוא עלעכײמש ןגידמולש םעד טימ ,לאוג ריא רַאפ טכַארטַאּב ךיז רע טָאה ,ןיּבר םייּב זיא הטסמ-ךּורּב טײצ ,טײקכַאװש רעדנּוז .ַאֹּבַא טַאהעג רע טָאה ןהקבר רַאפ רָאנ ,ןפלעהוצרעטנּוא ןדעי --טנַאה ַא ,ןכָארּבעצ סקַא יד טָאה סָאװ ,רּוּפ רעדעי רַאפ לסְקַא ןטײרג .עגנָא ןַא טַאהעג גידנעטש טָאה ךורּב ..,ךעלסיּבוצ גָאט ןדע" שטנעמ םעד טָאג טפלעה יױוַא .ןייז ױזַא ןיוש ןומ סע זַא ,ןיוש טנימ ןּוא תיּבהלעּב ַא טָאה יז זַא ,ךיז יז טסעגרַאפ טשינ ַא ,ןטישניא קירּבָא ןשירפ עטירָאק רעד ןיא ,ןגרָאמירפ ןדעי ריא ןומ תיבה.לעּב רעד .טגָאזעג רע טָאה ,המהּב ַא ּוצ ןכילג .טג ןיא שטנעמ רעד םירָאװ .(גָאט ףיוא גָאט טָאג טּבױלעגע "םויו םוי לכּב ךיורּב, ןפורעג םיא ןעמ טָאה ,ןסייהעג רע טָאה ךורּב ...! ןגרָאז טָאג לָאז ןגרָאמ רַאפ .גָאס ןגיטנייה ןרַאפ ףרַאד .ַאּב ןעמ סָאװ ,עגינייז סָאד טָאג טקיש גָאט ןדעי .ןּבעלרעּביא גָאט םעד זױלּב רָאנ ,טגָאזעג רע טָאה ,רעמ טשיגרָאג ליוו רע .םענייא ןרעי רַאפ ןּפיל יד ףיוא "ןגרָאמישוגע ןגיטרַאפ ַא טימ ,סגיטסול ַא ,סכעליירפ ַא .ןגיזַאּב טנָאקעג טשינ םיא טָאה גרָאז ןייק .ןעמענ טנָאקעג טשינ םיא סָאה הרצ ןייק .םניחּב טשינ ןּוא ,"םויו.םוי.לכּב, ךֹורֹּב ןעועג דל רעכעליירפ ַא

 עּלַא ןופ טלקַאשעגסיוא טּוג ןָאנ ענעסקָאװַאּב ןּבלָארט טימ יד טָאה רע גנּוגעװַאּב רעכלעװ ײּב ,ןײרַא לכעליײשטרַאפ ןטיור ןסיױרג ןיא ןּבעגעג ךיו ץינש ןטײרּב ןטּוג ַא ןוא -- ?טעּב ןיא רָאג טסגיל ּוד ?הקבר ,השעמ יד ןיא סָאװ ,ַאה --
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 דנַאל ןיא קרַאמ רעשזליא ןַא סעּפע ךָאד טײג סע -- ,ןטײז

 זןגָאז היכרּב 'ר טעװ סָאװ ןּוא 1 ןײרַא
 .ךּורּב 'ר ,ןפּור טקישעג ךייא ךָאד ךיא ּבָאה עקַאט סָאד --

 טזָאל ןעװעג ָאד ןיוש זיא הולמ רעד ?ןעמ טּוט סָאװ !ןּבעל

 ץטיס ךעלקיטש רָאּפ יז רימ ליװ ,ןגױא יד ףיוא טשינ ךימ

 | ,ןעמענּוצ
 .עדנַא ןַא רעדָא היכרּב 'ר רעד ,קוליח רעד זיא סָאװ --

 ןיא טָאג רָאנ .שטייּב ןייז דרעפ ןדעי ּוצ טקיש טָאג ? רער

 ?ןגרָאז ּוצ ּוטסָאה סָאװ .עטַאט ַא
 רַאפ ןטלַאהעג יז טָאה רע .ןהקבר טצודעג טָאה ךּורּב

 !תונכש ןיא ריא טימ ןיוש רע טציז גנַאל ױזַא ,ענעגייא ןַא
 לאיחי עקַאט לָאז סָאװרַאפ ,הקבר ,רָאנ רימ גָאז רעּבָא -- |
 רענעסקַאװרעד ַא ןיוש ךָאד זיא רע !ןרָאפטימ זנּוא טימ טשינ

 ..ןיָאװעגױתח ַא ןיוש ךיא ןיּב ןרָאי ענײז ןיא ךיא !שטַאגנּוי

 .נערד יד קַאּפ ,דױּב רעד ףױא טרָא םיא רַאפ ןכַאמ לעװ ךיא

 !םּוק ןּוא ,לאיחי ,רעג
 ךיא לעװ סָאװ 1 ןענרעל טימ ןײז טעװ סָאװ ןּוא --

 .סניטשימ ,רענײא רעזנּוא יװ ? קינדירַאי ַא ,םיא סיוא ןכַאמ

 זיִא זַא .ןרָאװעג ןפַאשַאּב ךיא ןיִּב םעד רַאפ ,אלימ .טגָאזעג

 ךָאד זיא - רע ,(ןלאיחי ףיוא טזײװ) רע רעּכָא ,ןוצר סטָאג

 - ןפַאשַאּב שרעדנַא סעּפע רַאפ ךָאד ןיא רע .ןױשרַאּפסנַאמ ַא

 | ! ןענרעל-הרוּת רַאפ

 .ךיא ןיפ ךָאד ןּוא ןױשרַאּפסנַאמ ַא ךיא ןיב ךיא --

 ךיא ןוא -- .טסּורּב רעד ןיא ךּורּב ךיז טּפַאלק -- ! קינדירַאי ַא

 ןענעװַאד ן"מ רימ ּבָאה ךיא !ײז יװ ,דיי ַאזַא טקנוּפ ןיּב

 רַאפ ןוא רעטָאפ ַא ןיא טָאג ןּוא ,םיליהּת םוי ןיימ ,גָאט ןדעי

 טײטש 'אּבה.םלועל קלח, לסיּב ןימ 1? ארומ ךיא ּבָאה ןעמעװ

 ןעמענוצ טשינ רימ סע טעװ רענײק .טײרגעגנָא רימ רַאפ

 יײז ףיוא טשינ קיק -- .לגניי םּוצ ךיז רע טעדנעװ -- !לאיחי

 ןריפ ךיד לעװ ךיא .רעניײא רעזנּוא יװ ,קינדירַאי ַא רעװ ּוד

 טסעװ ,גָאטרַאפ ןּביוהפיױא ךיד טסעװ ,םיליהּת:הרבח רעד ןיא -

 יּפֶא םיליהּת םוי ַא ,ןינמ ןטשרע ןטימ ןענעװַאד ַא ןּפַאכנײרַא

 טימ דיי ַא ןייז טסעװ ּוד ןּוא ןוט ןפנָארּב קנורט ןטּוג ַא ,ןגָאז

 איבנהיוהילא ּוטסעװ -- ןרָאפ קרעמרָאי יד ףיוא ,ךיילגּוצ ןדיי
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 ןײז ןיא טנַאה סלאיחי ךּורּּב טמענ -- ,לאיחי ,ןּבעל'כ ,ןפערטנָא

 טסליװ -- ,ןײרַא לצעלּפ םענעװָאזַאר ןטרעדָארַאפ ,ןטעּברַאעגסױא
 ? ןַאמ .םיליהת הרבח ַא ןרעװ

 {ןפָארטעגנָא ןיוש םיא טָאה ריא ,ךּורְּב 'ר --
 ? ןעמעוו --
 ,ןאיבנה ּוהילֹא --
 ןעװ ,ןעז ךיױא םיא טסעװ !לָאמניא טשינ ? אישק ַא -

 ןייק טשינ סטכַאמ ,ללּכה ,ןרָאפ םידירַאי יד ףױא טסעװ וד
 .רעגנערד יד ןָאיסטיײרג ןּוא קעּפ יד סטקַאּפ ,תויהש עגנַאל
 .ּפָא רימ ןרָאפ סגָאטרַאפ ,םילּכ יד טנייה ךָאנ ףיוא-ןדָאל רימ:
 געװ רעד זַא ,ןּבעג רָאנ לָאז טָאג .טימ ךיד םענ ךיא ,לאיחי
 ַא טיג ,רעטסנעפ םּוצ ּוציטפיול ךּוּב 'ר -- .רעטּוג ַא ןייז לָאז
 !לטסערפ ַא טמענ סע ,ןעקנַאדוצ-טָאג -- ,זָאלג ןרעּביא רַאש

 ,.!ןלעטש ךיז טעװ עטָאלּב יד
 יד ןעמּונענּפָארַא הקבר טָאה ,ךיירפ ןָא ,טייהרעמּוטש

 ענעטנווייל ןיא ןדנּוּבעגניײא ייז ןּוא סעצילָאּפ יד ןּופ גייצעג ןסיוטש
 ןּוצ עסיורג ,רעכיט רעשטשָאמַאז ןּוא רעװעקָארק ,ךעלטניּב
 םיא טָאה עמַאמ יד ןּוא ןפלָאהעגּוצ ייּברעד טָאה לאיהי .עניילק
 ףיױא ,רעכיט יד ףױא ;לדנַאה ןּופ תודֹוס יד ןּבעגעגרעּביא
 ןּוא ,"אמירּפ, סע זיא ,"בֹוט, ןּבירשעגפיוא טייטש סע עכלעװ
 .םעייּפ ַא טימ ןדליג יירד רָאנ ,ןזייל שרעדנַא טשינ ןָאק ןעמ
 -- רעטנּורַא רָאנ ,ךיז טזָאל סע לפיו ,ןעיצ ןעמ געמ ףױרַא
 .זיּב ןייז ןּופ לדנַאה ןּופ הרֹוּת יד טסּואװעג טָאה לאיחי ,טשינ
 הדמתה טימ טרעהעגּוצ ךיז רע טָאה ךָאד ,קיטקַארּפ רעגיטציא
 גיטכיו רעייז ןעמּוקעגרָאפ ךיז זיא רע .דייר סעמַאמ רעד ּוצ
 עלַא ןּופ רעבּושח רעמ ןטלַאהעג השעמ:תעשּב ךיז טָאה ןּוא
 רַאפ וליפַא ,רדה ןיא ןעיײג סָאװ ,ךעלגניי עשיטָאטש ערעדנַא
 :קַאװרעד ַא יװ רעּביא םיא טיג ןעמ לייװ ,רַאּפרעד ,יולע-ןמלז
 .רָאא רעד .קרַאמרָאי ןפיוא ןריפ ּוצ םָארק עצנַאג ַא םענעס
 .נגרָאמ םעד ןּופ טכױטעגסױרַא לזניא-רעּבױצ ַא יװ טָאה קרַאמ
 ייינ ןֹוא ןעגנּושַאררעּביא ײלרעלַא טימ גָאט םענעלױהרַאפ ןגיד
 ַאזַא טניױאװ לזניא-רעּביױצ םעד ףיוא סָאװ סָאד ןּוא ,ןטייקגירעג
 טייקכעלגעמ ַא טימ ,איבנה:והילא יװ ,טלַאטשעג עכעלרעדנואוו

 ןפערטּוצנָא םיא (טייקכעלגעמ ַא ךַאד רעּבָא ,טפַאהלפייווצ עקַאט/
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 ןסיױרג ַא ןיא טלדנַאװרַאפ קרַאמרָאי םעד טָאה = ,םינּפ-לא:םינּפ
 ןטרַאװרעד טשינרָאג ךיז ןָאק ןעמ ןכלעװ ךָאנ ,בוט-םוי

 ,טכַארטעג ױזַא טשינ טָאה ,סיא ךיז טעז ,עמַאמ יד
 יז טָאה ,קעּפ יד טימ טגיטרַאפענּפָא ךיז טָאה יז יװ םעדכָאנ
 רַאפ טָאה יז ,ןײרַא געװ ןיא ןטכירסיוא ןלאיחי ןעמּונעג ךיז
 זיא ןעמ ןכלעװ ןיא ,ןַאטפַאק:קרַאמרָאי םעד טכירַאפסױא םיא
 ןיא ןסיר טכַאמצג טָאה טגיװ רעד ,ןרָאפעג םידירַאי יד ףיוא
 טכירעגסיױא טָאה יז יװ ,טנַאמרעד ייּברעד ךיז יז טָאה .,םיא
 ןטימ ןרָאפעג זיא רע ןעװ ,ןײרַא געוו ןיא ןּוז ןטסטלע ריא
 ,טכַארטעג טָאה יז ןעװ ןּוא ןיִּבר םֹוצ בוט:םוי ףיוא רעטָאפ
 ,"קילגמּוא , ריא ןיא ןגיוצעגניײ-ַאטימ יז טָאה ןּוז ןטייוװצ ריא זַא
 .תמגע ןייק לגניי םעד ידּכ רָאנ .,ןעװעג דניװ-ןּוא-ייוו ריא זיא
 / ,ןצכערק ןּופ ןטלַאהעגנייא ךיז יז טָאה ,ןּוטּוצנָא טשינ שפנ
 .ףןעמוקעגנָא רעװש רעייז ריא זיא סָאד ןּוא

 .ַאטשעג ךָאנ ןענעז ןרעטש יד ןעװ ,ןענינַאּב סנגרָאמּוצ

 םֹוי לכּב, ךּורּב טָאה ,לטעטש ןרעּביא למיה ןפיט ןיא ןענ

 ףָאלש ןּופ ןלאיחי ןדָאל ןיא ןּפַאלק ןכרּוד טקעװעגפיוא "םויו
 ףיורעד טָאה לאיחי .טפרַאדַאּב טשינ םיא רע טָאה ןקעװ גנַאל

 ,קינעש ןּופ ּפָארַא שירפ ןיא רע ,טרַאװעגסיױא טכַאנ עצנַאגַא

 *עגנירַא לװיטש ןּוא ןויוה יד ןיא ,לגענ יד ךיז ןסָאגענּפָא
 ,ןכּורּב רַאפ ְךיז טעיװַאיעג ןּוא רודיס םעד טּפַאכעג ,ןגיולפ

 .עמילּב טימ ,טנַאה רעד ןיא ןרעטמַאל ַא טימ טָאה רעכלעװ

 רעד ףיוא ךעלצלעּפ.ןסּפעש ןסיוטש יד טקַאּפעג ,ףליה סעל
 -- .ףױרַא רּוּפ

 ךיא .קעּפ יד רעהַא רימ ביג !גיטדַאפ טסיּב ,לאיחי --
 .ץַאלּפ ייז רַאפ טכַאמעג ּבָאה

 עמַאמ יד ,קעּפ יד ןגָארטוצסױרַא ןּבױהעגנָא טָאה לאיחי

 .טזָאלעג טשינ רע טָאה ,ןעגנַאלרעד ,ןפלעהטימ טלָאװעג טָאה
 ַא :ןעמּוקעג תוכאלמילעּב ערעדנַא ןענעז ןפיוה ערעדנַא ןּופ
 --רעכַאמלטיה ַא ;לװיטש ענעגנָאהעגנָא גנָארד ַא טימ רעטסוש
 .ערּב ןּוא ןרעטמַאל םייּב ןּוא .ןעלטיה עשירעיוּפ ןטסַאק ַא טימ

 ,טקַאּפעגלופ דױּב יד ןעמ טָאה ןייש.ןיק ןגידנעג



 שא םול ט 8

 סע .געװ םענעקורט ַא ןּבָאה ,ןעקנַאד.ּוצ-טָאג ,ןרימ --

 "עג ךורּב 'ר ךיז טָאה - !טכַאנײּב לטסערפ ַא טּפַאכעג טָאה
 .על ןּוא תויח סָאד עלעטסערפ ַא טַאהעג-ּביל טָאה רע ,טדיירפ
 ןענעז רעּבײװ יד .,רעױּפהשעמ ,סמערָא יד טּפַאלקעג גידעּב
 טליהעגמּורַא ,סעצינְדיּפס עטרילָאק ענעטַאװ יד ןיא ןענַאטשעג
 יד ןיא ךיז ןזָאלּבעג ,טלעק רַאפ טרעטיצעג ,רעכיט יד ןיא
 טײרּפשעגסױא ךיז טָאה עסָאר עסײװ ַא םירָאװ ,ןײרַא סעינָאלד

 ןּוא ךעלכעד.לדניש עגירעדינ יד רעּביא עטכַאלּפ עסיײװ ַא יװ

 -עגסיוא ןרעטנּוא ןטנַאלירּב עגידנרעמיש טימ טעשטשילּבעג

 ,למיה ןטנרעטש

 ןעמ טָאה ,טקַאּפעגפיױרַא ץלַא טַאהעג ןיוש טָאה ןעמ ןעװ

 דיוּב רעד ײּב טלעטשעגקעװַא סנרעטמַאל יד טימ רעּבײװ יד

 ןּוא ןעמונעג קעזיתילט יד ןּכַאה ןענױשרַאּפסנַאמ יד .ןטיה
 .ןענעװַאד ןטשרע םּוצ לכעלּוש ןטלאק ןיא ןפָאלעגרעטנורַא

 -םיוא ןיא גידעּבעל ןעװעג ןיוש ןיא לכעלּוש ןטלַאק ןיא

 יד ןעמונעגמּורַא םענעגנָא טָאה ערַאּפ עמירַאװ ַא .,טמיורעג

 טכיל ענעדנּוצעגנָא יד ןּופ ערַאּפ ַא ,ןדי עטרעטלעקעגסיוא

 נָא ןגרָאמ ןשירפ םעד ןיא טָאה ןדי עטנװָאדעצ יד ןּופ ןוא
 תויהש עגנַאל ןיק טָאג טימ טָאה ןעמ רָאנ .טמירַאװעג םענעג

 טימ שימיײה רעייז ןעװעג ןזיא ןעמ ,לָאמ סָאד טעװַארּפעג טשינ
 טײצ ןייק טשינ סנכָאװרעדניא ןּבָאה ןדיי זַא ,טסײװ רע ,טָאג

 קנילפ ןעמ טָאה ,קרעמרָאי יד ףיוא ןרָאט ןפרַאדַאּב ייז ,םיא ּוצ

 .ייםײהַא קירוצ ןּוא ןענעװַאד ןטימ טגיטרַאפעגּפָא ךיז
 רע יצ ,םעד ןגעװ טרעלקעג געװ ןצנַאג ַא טָאה לאיחי

 איבנה-והילא זַא .קרַאמוָאי ןפיוא ןאיבנה.ּוהילא ןפערטנָא טעװ
 סָאד ,ןדיי ןַארַאפ רָאנ ןענעז סע ּואװ ,םּוטעמּוא ךיז טגיפעג

 איבנה.והילא זַא ,טסּואװעג ךיוא טָאה רע ,טסּואװעג רע טָאה
 טלעג לסיּבַא לָאמ ַא :ךעלקיטש ענעדישרַאפ ןּוטיצּפָא גיאעפ זיא
 ַא ךרּוד האיפר ַא לָאמ שרעדנַא ןַא ,ןפרַאװאוצרעטנוא די ַא
 -רַאפ ךיז רָאג רעדָא ;ןקישוצנײרַא ןקנַארק ַא ּוצ דניק ןיילק

 ,ןדיי ייּב תואיצמ ןעלדנַאהוצנײא ןוא לרעױּפ ַא רַאפ ןלעטש
 איבנהיוהילא יװ ,ךיז טגניז סע ןכלעװ ןיא ,ךיל ענייש סָאד

 ידּכ ,טכענק ַא רַאפ ןפיוקרַאפ טזָאלעג לָאמַא וליפַא ךיז טָאה
 לאיחי טָאה -- ,ןפלעה ּוצ דיסח ןעּמיוִא ןַא טלעג םעד טימ
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 זַא ,טסּואװעג טָאה רע .תּבש-יאצומ ןדעי ןטַאט ןטימ ןעגנוזעג

 עכלעװ ,טײלעמירָא יד טימ טפָא ךיז טניפעג איבנה-והילא
 יוהילא זַא ,רעכיז ןעװעג רע זיא ,ּונ ,שרדמה תיּב ןיא ןגיטכענ

 טעװ רע יצ ,קרַאמרָאי רעשזליא ןפיוא ןייז ךיוא טעװ איבנה
 יצ ,לטרַאג ןטױר ַא טיט לרעױּפ ַא ןּופ טלַאטשעג ןיא ןייז
 עיולּב םּורַאיטריפ סָאװ ,רעכַאמנצנּוק ַא ןּופ טלַאטשעג ןיא

 ײעג ןיז 1 טסײװ רעװ ,קרעמרָאי יד ףױא ןעלטעצ טימ לגייפ

 יד רע טעװ יצ ,םעד טימ ןעמּונרַאפ ןעװעג רעּבָא זיא קנַאד

 רע -- ! טשינ יאדֹוַא .טשינ יצ ,ןעז ּוצ ןוהילא ןּבָאה-היכז

 ..לגניי גידניז ַא ךָאד ןיא
 ליפ .קרַאמרָאי ןפיא ןענַאטשעג רע ןיא גָאט ןצנַאג ַא

 ןּוא רעכיט םיא ייּב טפיוקעג ןּבָאה סעטרעױוּפ ןּוא ןרעױּפ

 ּוצ ןויװַאּב טשינ ןיז טָאה איבנהיוהילא רָאנ -- ,הרוחס-טינש

 ןיא סע ,טלפייװצרַאפ ןעװעג טַאהעג ןיוש ןיא לאיחי ןּוא םיא

 .ןעגנַאגעגנײא טשינ ץכעזײל עצנַאג סָאד םעד ּבילֹוצ םיא
 קירּוצ ןיוש טָאה ןעמ ןעװ ,קרַאמרָאי ןכָאנ ,טכַאנרַאפ

 טוָאלעג ךורּב 'ר רעטלַא רעד םיא טָאה ,טקַאּפרַאפ תורוחס יד

 לכעלּוש ןיא ןעגנַאגעג רע ןיא ןײלַא ןּוא ןציז דיוּב רעד ףיוא

 | ןענעװַאד החנמ ןײרַא

 ,רופ רעד ףיוא ןציז ןּבילּבע ןײלַא ןיא לאיהחי תעּב

 ךיז טָאה רע ןרָאװעגיגירעיורט רעײז ץרַאה ןייז זיא ױזַא
 טשינןּוא טנרעלעג טשינ גָאט ןצנַאג ַא טָאה רע זַא ,טנָאמרעד

 עלַא ןעװ תעשּב ,רּופ רעד ףױא רע טציז טציא ןּוא טנװַאדעג

 רע .החנמ ןענעװַאד ןּוא טלמַאזרַאפ ןלּוש יד ןיא ןענעז ןדיי

 רעד ףיוא ןענעװַאד ָאי ןעמ געמ יצ .טסּואװעג טשינ טָאה

 טגָאזעג ךיז ןיא ליטש רע טָאה סלַאפנדעי ,טשינ רעדָא רּופ
 | .ץרַאה ןכָארּבעצ ַא טימ הליפּת יד

 הרשע-הנומש ןיא לעטש רעד ּוצ ןעמוקעגוצ ןיא רע ןעװ
 ײּברעד טלעטשעגּפָא גנַאל ךיז רע טָאה ,"ּוניבָא ונבישה, יײּב
 .עגסױרַא רדח ןּופ :עגַאל ןייז ןיא ךיז טכַארטעגנײרַא ןּוא
 ףױא םּורַא ךייז טרעגלַאװ ,ןענרעל ּוצ טרעהעגפיוא ,ןפרָאװ
 רע ,ןייז טשינ ןדמל ןייק לָאמנײק ןױש טעװ רע !סַאג רעד

 יו ,רעטָאפ רעד יװ דיי רעמּורפ ַאזַא ןיז ןענָאק טשינ טעװ
 ףעטסָארּפ ַא ,ןײז רע טעװ ץראהיםע ןַא רָאנ ,רעדּורּב רעד
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 רע ןיא טנײװעגרעדנַאנַאפ רעטיּב ךיז רע טָאה !רעײגספרָאד

 ונבישה, :הליפת יד ןרזחרעּביא ןייא ןיא רדסּכ ןטלַאהעג סָאה
 ךיא , :ןּבעגעגוצ ןײלַא ךיז ןּופ טָאה רע ןּוא ,,."ךתרֹוּתל ּוניבָא

 *.. ןענרעל ךימ זָאל ,טָאג ,ךיד ט3
 ןיא סָאװ ,לּפעניןרערט םעד ךרוז גנילצולּפ רע סָאה

 ןיא סע ,לשטנעמ ןיילק ַא ןעורעד ,ןעגנָאהעג ןגיוא ענייז ףיוא
 לטסעק ַא סעצײלּפ יד ףיא ןגָאיטעג טָאה רע ,דיי ַא ןעװעג
 גָאט ןצנַאג ַא ןלאיחי ןיוש ןיא רע .לגיופ ןעױלּב ַא טימ

 ןּוא ץַאלּפ-קרַאמ ןפיוא ןענַאטשעג ןיא רע  ,ןעװעג-דנלאפפיוא

 ןטימ טָאה לגיופ רעד סָאװ ,טפיוקרַאפ ףךעלעטעצ ןרעױּפ יד

 ענדָאמ עגיזָאדסָאד ,ןגיוצעגסױרַא לטסעק ןּופ עלעּבָאנש

 *עדניק עָאלּב ןּוא לדרעּב סײװ ,ץרוק ַא טַאהעג טָאה לשטנעמ

 | ,ןגיוא עשיר

 .סיוא ןּוא ןגָאװ םייּב ןיטש ןּבילבעג זיא רעטלַא רעד
 .:טנַאה יד ןלאיחי ּוצ ןגיוצעג

 !עלעגניי ,םכילע.םולש --

 / !םולש םכילע --
 ?צלעגניי ,ּוטסנײװ סָאװרַאפ --
 טנַאה רעד טימ ךיז רע טָאה ,טמעשעג ךיז טָאה לאיחי

 :טרעפטנעעגּפָא ןּוא טשיװעגסיוא ןרערט יד

 ,טשינרָאג ןייװ ךיא 3 ןעד ןייװ ךיא --

 "עג סע !דנַאש ַא ןעד ןיא ,ָאי טנײװ ןעמ זַא ןּוא --

 ..טנײװ ןעמ סָאװ רעּביא רָאנ ךיז טדנעװ
 טניוטשרעד לסיּבַא ןדמערפ םעד טקּוקעגנָא טָאה לגניי סָאד

 סָאד רעּבָא ,ןרעפטנע םיא לָאז רע יצ ,טלפייװצעג טָאה רע ןּוא
 ,טנַאקַאּב סעּפע ןעמּוקעגרָאפ םיא זיא ןטלַא םעד ןּופ םינּפ

 -ַאֹּב טָאה רע ןּוא ןעועג ןיש ואװ:ץעגרע סע טלָאװ רע ךיײלג

 :טּומ ןעמוק
 -,ןענרעל טשינ ןָאק ךיא סָאװ ,םעד רעּביא ןייװ ךיא --

 .ןלָאװקעגסױרַא הּפרח ןָא טציא לאיחי ט;ה

 "ּוג ןענעז סָאד 1עלעגנײי ,ּוטסנײװ םעד רעּביא ,ַאװָא --

 .ןרערט עט
 ּבאה ךיא סאורַאפ ,רעּבירעד ךיוא ןיײװ ךיא - ןּוא --|
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 ירַאפמּוא ,לאיחי טָאה -- ,גָאט ןצנַאג ַא טנװַאדעג טנייה טשיג

 .טגָאזעג די םעד ,ןײלַא ךיז רַאפ ךעלדנעטש

 ןענרעל טשינ ןָאק ןעמ זַא ,עלעגניי ,טשינ ןייוו --

 4 ןיא סע .םיִליהּת ןעמ טגָאז ןענעװַאד טשינ ןָאק ןעמ ןּוא

 .! םעלַא ּוצ הלּוגס-

 ,לאיחי ךיז טרעדנּואװ -- ? ןגָאזיםיִלהּת --

 טנוזעג ּבײלּב .ץלַא ןיוש טייטש םיליהּת ןיא ,ָאי --

 סָאג ..ןעיירפ רעײז ריד טימ ךיז טעװ עמַאמ יד .עלעגנייו

 .=ןענרעל ןענָאק ךָאנ טסעװ ןּוא ןפלעה ריד טעװ

 םיא טָאה עלעדרעּב םעניילק ןטימ עלעדיי עניילק סָאד

 .ןצגנַאגעג רעטײװ זיא ןּוא ןּבעגעג טנַאה עכײװ ַא

 ךיז ײּב ןעװעג זיא רע .טקוקעגכָאנ םיא טָאה לאיחי

 טדערעג טָאה רע ןּוא איבנה-והילא ןעװעג ןיא סָאד זַא ,רעכיז

 רע סָאװ ,רעּבירעד ךיז טרעדגואוועג ןּוא ןאיבנה:והילא טימ

 :טשינרָאג ךיז טרעדנואוו
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 9 לטיּפַאק

 תונמחר ןופ טמַארק יד

 ;רסומ ַא ךיוא לָאמטּפָא ,שרדמ ַא ,תודגא ,הנשמ ַא : טנעקעג ןײלַא טָאה רע סָאװ ,סָאד םיא טימ טנרעלעג טָאה רעטלַא רעד ,רוחנ:יגס ןטלַא םייּב טנװָא ןדעי טנרעלעג טָאה לאיחי
 ,,,"ןדמל:םיליהּת רעד, ןפֹורעג טָאּפש טימ שרדמה:תיּב ןיא רַאפרעד םיא טָאה ןעמ גינייוונסיוא ןּופ ןגָאז ךעלטיּפַאק עצנַאג טנעקעג ןּוא טרָאװ סעדעי ןענַאטשרַאּפ טָאה רע .םיליהּת םּוצ טּפַאכעגּוצ ךיז טָאה לאיחי .םיליהּת םעד םיא ןשטייטרַאפ סָאד ןעװעג זיא עטסגיטכיװ סָאד רעּבָא ,רפס

 ןעמענ ךיז ןײלַא ןּוא שרדמה:תיּב ןיא גָאטיײּב ןהעש עיירפ יד ןיא ןּפַאכנײרַא ךױא ךיז רע טגעלפ םעד ץּוח ַא רעּבָא
 ,רּוחּב .שרדמה-תיּב ַא ייּב ךיז ןטעּבעגנײא רעהָא ,ןענרעל םּוצ
 ,.,ךעלכיק ,ךעקעל ,רעסַאװ קנּורט ַא טגנערּבעג ,גנַאג ַא ןעגנַאגעג ףע זיא רַאפרעד .ארמג טַאלּב ַא םיא טימ ןענרעל לָאז רע
 .רעל רַאפ טייקגיניילק ַא טימ טלָאצַאּב לָאמטפָא ךיוא טָאה רע
 .טנידרַאפ ןײלַא ךיז טָאה רע סָאװ ,ןשָארג רָאּפ ַא טימ ,ןענ
 טלָאצַאּב ארמג טַאלּב ןדעי רַאפ טָאה רע ןעװ ,טציא אקוד ןוא
 רעדָא שרדמ לקיטש ןדעי רַאפ ;עצַארּפ רענעגייא ןייז טימ
 .תיּב ַא רַאפ גנַאג ַא טימ - םיִליהּת לטיּפַאק ַא ןשטייטסיוא רַאֿפ
 .ןענַאטשרַאפ רעסעּב ,טגיילעגוצ ּפָאק םעד רע טָאה ,רוחּבישרדמה
 זיא גנּוי רעּבָארג ןיק ןּבײלּברַאפ ּוצ טשינ קערש יד םירָאװ
 ..ןגיוא יד רַאפ ןענַאטשעג גידנעטש םיא

 --ןעזעגסיוא טשינ טָאה סע שימָאק יװ -- לאיזי םירָאװ
 .םיִליהּת טָאה רע .די רעטלַא ןַא יװ טריפעגפיוא ךיז טָאה
 שרדמ טימ רעמ ךיז ןּבעגעגּפָא ,דײ רעטלַא וצ יװ סגָאזעג
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 ןּוא !ןדי עטלַא יד יװ טקנוּפ -- לוּפלּפ טימ יװ תודגַא ןוא
 ןעמ ןּוא רוהנייגס ןּופ דימלּת ַא ןעװעג ןיא רע סָאװ ,סָאד
 .םע, םייּב תוכאלמ לעב יד ןשיװצ ןעזעג טפָא םיא טָאה
 ,דמעמ ןרעדנּוזַאּב ַא ןיא טלעטשעג םיא טָאה ,שיט *ןשיצראה
 יד ,םירבה ענײז ּוצ ןכײלג רעמ טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע
 .םע, רעדָא ײּפָאק רעּבָארג רעד, ןפּורעג םיא טָאה ןעמ ,ךעלגניי-רדח
 ףענייז דוס רעד -- .דוס ןייז טַאהעג טָאה לאיחי רעּבָא ,"ץראה
 : ...טָאג ןיא דיירפ יד - ןעװעג ןיא

 ןיא דיירפ יד טרעטשעג טָאה ןּבעל ןופ טײקגירעיורט יד
 ךרּוד ,ןָאיטײהדניק ןייז ןּופ טליפעג טָאה לאיחי סָאװ ,טָאג
 .רָאװעג רע ןיא ןשטנעמ טימ לדנַאװ.ןּוא.לדנַאה םעניילק ןייז
 סָאװ ,שטיײּב עפרַאש ַא ןיא ןּבטל סשטנעמ םעד זַא ,ןרָאװעג
 ןיּב ,ןײרַא ךָאל רעגנע ןַא ןיא לָאמַא סָאװ שטנעמ םעד טגָאי
 סָאװ ,רעלעק ןרעטסניפ םעד ןיא ןײרַא ךעלדנע םיא טגָאי יז
 גָאט ַא לָאנ טנזיוט זיא ץרַאה שידניק גנוי ןײז .טיוט טסייה
 ךיז טָאה רע סָאװ ,ןײּפ ןּופ ןוא טױנ ןופ ןרָאװעג-טרעכעלעג
 ,עדמערפ ײּב ייס ,ענעגײא ייּב ייס טרעהעגנָא ןוא ןעזעגנָא
 ףרָאד ןיא ןרעױּפ יד ייּב ייס ןוא ?טעטש ןיא ןדיי יד ייּב ייס
 לײט רענײלק ַא ...?דנַאה ןײז ןופ טנעקעג טָאה רע עכלעוװ
 .גײרַא טָאה רע ּואװ ,רעפרעד יד ןיא גנורעקלעּפַאּב רעד ןּופ
 ,ענזישטשנַאּפ ןּופ טײרּפַאּב ןעװעג ןענעז ,תורוחס יד ןגָארטעג
 רעד ,ןּבעל שירעױּפ ךעלנײװעג ַא טריפעג ןּבָאה ײז רעּבָא
 יד ײס רעּבָא .ענעגײאּבײל ןעװעג ךָאנ ןיא לייט רעטסערגי
 ןיא ,טָאג ןייא טַאהעג ןּכָאה ענעגיײא.ּביל יד ייס ,עטײרפַאּב
 רעײז רעּביא ןגָאז ּוצ טַאהעג טָאה סָאװ ,טפוש ןײא ,גינעק
 ,ץירנ רעד ןעװעג ןיא סָאד ןּוא -- ,טױט ןוא ןּבעל

 רעד יװ ,ןעזעגנָא ףיָאד ןיא ךיז רע טָאה לָאמנײא טשיג
 םּוצ רעױּפ ַא ןפעלש טזָאלעג טָאה ,קינשזַארטס רעד ,טיָאװ
 .טנַארַאפ טָאג טנָאקעג טשינ טָאה רע יװ טקנּוּפ ןוא ,ןסיימש
 הולמ היכרּב 'ו סָאװ ,תורצ ןוא ןיֿפ יד רַאפ ןכַאמ .ךעלטרָאװ
 טנַאקעג טשינ רע טָאה יױזַא ,לטעטש ןיא ןדײ יד ףיוא טגנערּכ
 ,ץירט ןּופ ךיז ןריפפיוא םעד רַאפ ןכַאמ-ךעלטרָאװטנַארַאפ טָאג
 רע טָאה טײקכעלטעג רעד ןּופ גנוסַאפפיוא ןײז ןיא םירָאװ
 ג:אהנעמַאזּוצ ןיא ןעגנערבפיונוצ טָאג טנָאקעג טשינ ןפוא-ןיאּב
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 טקנוּפ זַא ,ןעמּוקעגסיוא זיא םיא ײַּב ,טרעקרַאפ ,סככעלש טימ
 ,סטכצלש ןּופ ןדיײל ןרעיוּפ ןּוא ןשטנעמ עמירָא;יד/ יװ ױזַא

 ְךַא ךיז ןָאק רע ,יִא .סטכעלש םעד ןּוּנ טָאג ךיוא טדײל ױזַא
 סיװעג ?סטכעלש םּוצ ןכַאמ-דנע ןַא ךָאד ןָאק רע ?ןּבעגיהצע

 ןיא חישמ לײװ ,טשינ םיא ןזָאל "םיקידצ יד רָאנ .רע ןָאק

 ןרעװ.טריפעג טלעװ יד ךָאנ ןּומ םעדכרּוד ,ןעמוקעג טשינ ךָאנ

 הלּבח-יכאלמ ָאד ןענעז סע יװ ױזַא טקנוּפ ןּוא ."ןיד , ןטימ

 סטכעלש טימ ןּנעל ַא ָאד ןיא ױזַא ,םונהיג ןיא למיה ןפיוא

 .רַאפרעד ןעמּוק טשינ ךָאנ ןָאק חישמ ןוא ,טלעװ רעד ףױא

 ,וצרעד יואר טשינ ְךָלנ ןענעז ןשטנעמ יד לײװ
 *עג ןּוא טָאג טרעפטנערַאפ טשינ טָאה רע לפיװ רעּבָצ

 טָאה ןײלַא ןּבעל סָאד לפיװ ,םישעמ עניײיז ןגיִטכערַאּב טלָאװ

 ךָאד ,רעּבָא ,ךיז רע טָאה ,תורצ ןייק טעװעלַאשזעג טשינ םיא

 =מּוא עכעלשטנעמ סעדעי .ןעניואװעגנייא יײז ּוצ טנָאקעג טשינ

 ןוא ןסירעצ ץוַאה ןייז טָאה טיונ עדעי ,דײל עדעי ,קילג

 ףלָאװ ַא ןּופ יװ זיא לאיהי רענײלק רעד םירָאװ ,טרעכעלעג

 םעניײלק ןייז ןיא יו ,ליפעג.תונמחר ןייז ןּוּפ ןרָאװעג ןסערפעג
 טַאה עכלעװ ,טענגַאמ ַא ןגעלעג ןעװעג סעּפע טגָאװ ץרַאה

 טסענ ַא ןכַאמ ּוצ ךיז טרָאד ןײּפ עכעלעכנעמ עדעי ןגיױצעגּוצ

 תוירזכַא עטיַאק יד ןּופ דילטימ ןיז ןיא ךיז ןעכירַאװ ּוצ

 *עגנירַא ץרַאה ןיז ןיא ךיז טָאה םיוק ןּוא ,טלעװ רעד ןוופ

 טגָאנעג גנַאל יױזַא טרָאד יז טָאה ,טױנ עכעלשטנגמ ַא טּכָאכ

 ענייז טימ טזײלעגכיױא טשינ יז טָאה רע זיּב ,תוהוּכ ענײז

 : ,ןרערט
 ןּכעלש ןשטנעמ סהיכרצ 'ר יװ ןעזעג טָאה רע זַא

 טנַאװעגטעּב סָאד ,ךעלרעככײליתּבש יד גָאטימכָאנ גָאטײרּכ ַא

 .ביא ןײטש רע טגעלפ ,סױרַא ּבוטש רעשידײ רעמירַצ ןַא ןּופ
 ראו ,לרופ ַא ןעגנַאגעגכָאנ רע זיא לָאמַא .ןעניײװ ןּוא קרַאמ ןטימ

 עכלעװ ,עטרעױּפ עקנַארק ַא יורטש ףיוא ןגעלעג זיא סע
 ףע זיא ,אפור םּוצ ןײרַאיטָאלש ןיא טריפעג טָאה רעיוּפ ַא
 סע ןּבָאה ןשטנעמ .טנייװעג טָאה ןּוא לרּוּפ ןכָאנ ןעגנַאגעגכָאנ

 םיא ןּבָאה ךעלגנייירדח .טכַאלעגסיוא םיא ןּבָאה ןּוא טקועמַאּב

 "ןיַּבר רעקשיאיוג, :ןפּורעג ןָאילָאמטסנעד ןּופ

 *רעכעל ןּוטּוצּפַא ןּבירטעג םיא טָאה ליפעג.תונמחר ןייז
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 עלַא ףױא לָאּב ַא יװ טרעדײלשעג םיא טָאה סע .ןכַאז עכעל
 סָאד ןּוא .ןײרַא סערָאנ עצרַאװש עלַא ןיא ,סנטסַאקיטסימ
 ןופ רַאנ םעד טימ טכַארּבעגפױנוצ םיא טָאה ליפעג-תונמהר
 ,לטעטש

 .עגכיוא ןַא טרעגלַאװעגמּורַא ךיז טָאה שרדמה:תיּב ןיא
 ןכלעװ ףיוא ,גני ַא ,םותי רעגידכעלײק ַא ,רוחּב רעגעסקַאװ
 יעג זיא סָצװ ,ךַאז ַא -- ,טקּוקעגמּוא טשינ ךיז טָאה רענײק
 םיא ןּופ טָאה רעד ,טלָאװעג טָאה סע רעװ ןּיא ,רקפה ןעוו
 רעד ןּוא םותי-טָאטש רעד ןעװעג ןיא סָאד .ןגיוצעג ןצונ
 ,"רַאנירבח-העמ, ןפּורעג טָאה ןעמ ןכלעװ ,רַאנ-טָאטש

 .ַאֹּב טָאה סע רעװ ,ןעמעלַא ּוצ טגנַאלַאּב טָאה גני רעד
 ַא רַאפ טָאה רַאנ רעד ןפַאשעג םיא טימ ךיז טָאה ,טפרַאד
 יד ףיױא ,טקַאהעג ץלָאה ,טכַארּבעג רעכַאװ לטעטש ּבלַאה
 .טײרג גידנעטעש ןיא רע ,טּכעלשעג קעז ,ןּבעגעגיגנּוטכַא רעדניק
 יעגכיוצ ןא ןעװעג ןיוש זיא רע ,לעפַאּב סנדעי ףױא ןעװעג
 רע ,סלָא רעגנײ ַא יװ ,קרַאטש ,ןצכַא רָאי ַא ןופ רענעסקַאװ
 .רעד ןּוא תוצעמ עטסרעװש יד ךיז ףױא ןגָארט טנָאקעג סָאה
 םיא ּוצ ןעכּונעג ךיז ןּבָאה ןענַאװנּופ .ןעלכײמש שיטָאידיא ײּב
 ידָאּפ רענרַאה רעד ףױא רע זיא ןפָאלשעג זַא ? תוהוּכ יד
 ןה.ריפ ןיא רעדָא ,שודמה'תיּב ןיא תונש ןטסַאק םײּב עגָאל
 ,טױרּב ןקּווט ,סנקורצ ןױלּב ןסעגעג ,לוש.רעּבײװ רעד ןופ
 .גָאגעגמורַא זיא רע תוחילש ַא רַאפ ןעמוקַאּב טָאה רע סָאװ
 טָצד רעטניװ ײס ,ועמוז ײס ,ןסילעעגּפָאיןּוא ןסירעגּפָא ןעג
 .ַאנע ענעסירעצ יד ןּופ טקוקעגסױרַא ּבײל טעקַאניּבלַאה ןיז
 םוצ חכּכ ןײא ןּופ .םיא ףיוא ןעגנָאהעג ןענעז סָאװ ,סעט
 ןיציּבו יד סָאװ ,טשיוטעגרעּביא דמעה ַא רע סָאה ןרעדנַא
 יעג תונמחו סיוא םיא טָאה שטנעמ רעטּוג רערעדנַא ןַא רעדָא
 ,םיא טימ טצּונַאב עלַא ךיז ןּבָאה ײּברעד ןּוא ןעקנָאש
 .סױאטָאה רע .שמע-רעטנוא ןימ ַא ןעװעג רע זיא "לעיציפָא,
 ,סַאכנַאה ןיא רעכַאװ ןסָאגעגנָא ,שרדמה-תיּב םעד טרעקעג
 ןּבעלש טקישעג םירוחּב-שרדמה תיּב םיא ןּבָאה טייצ-רעטניוװ
 רעד .ןװױא םעד ןצײהוצרעטנּוא סָאװ טימ ןּבָאה וצ ,רעטערּב
 טמענ רַאנ-רבה השמ ןּוא ,רַאפרעד טלעג סָאד טמענ שמש
 ןשיטַאידיא םענעי טימ החכוּת רעד ןּופ תוללק יד ךיז ףױא
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 ,ךיז ףױא קנַאש ערעװש ַא טגָארט רע ןכלעװ טימ ,לכיימש

 שרדמה-תיּב ןיא לדלעװ ןשיטָאטש ןּופ ץלָאה טימ קַאז ַא רעדָא

 ,ןײרַא

 ינײק ןיא סָאװ ,טַאהעג רַאנ רעד טָאה טפַאשנדײל ןייא =

 גידנעטש זיא רע  ,טעז רעד ּוצ ןרָאװעג:טליטשעג טשינ לָאמ

 !םיורּב ךָאנ--,לכַאמ ןייא ךָאנ גירעגנּוה ןּוא ,גירעגנּוה ןעװעג

 ,ץכעקעג לפעל ןײק ןסע טלָאװעג טשינ לָאמנײק טָאה רע

 ןעגנילשרַאפ טנָאקעג רע טָאה טיוורּב ןּוא ,טיױרּב ןקורט רָאנ

 יעג רע טָאה ,טױרּב ןּבעגעג םיא טָאה ןעמ ןעװ .רעשל-ןיא

 םעד ּוצ סױרג ןעועג טשינ ןיא רעגָא קשח ןייז לפיוו .ןסעג

 טימ ןּוא ,ןשרעהַאּב טנָאקעג ךיז ךָאד רע טָאה ,ןײּפש ןימ

 ןוא טפנוקּוצ יד טנַא סָאװ ,היח ַא ןּופ ליפעג ןדנילּב םעד

 טורּב ןטלַאהַאּב ךיז רע טָאה יױזַא ,זײּפש ןָא ךיז טּביילק

 יײװ יד ןוא שרדמה-תיּב סָאד טָאה רע .טיונ ןּופ ןהעש ףיוא

 ןכלעװ טימ ,טיורּב ןּופ דַאלקס ַא ןיא טלדנַאװרַאפ לּוׁש-רעּב

 טָאה רע .טײצ רעטכעלש ַא ןיא ןפלָאהעגסיױא ךיז טָאה רע

 טרָאד טָאה ןּוא ןשינעטלעהַאּב עטסכעלנײװעגמּוא יד ןענופעגסיוא

 ןופ סרעלעט יד ןיא ,םירפס יד רעטנּוא ;טקעטשרַאפ טיורּב

 ןצרּוק ַא .דומע ןרעטנוא לקנעש םעד ןיא ,רעטכיײל-גנעה יד

 ,ןשינעטלעהַאּב יד ןסעגרַאֿפ רע טגעלפ ,טַאהעג רע טָאה ןורּכז

 ןיא סע זיּב ,גנַאלןכָאװ טרַאדעג טרָאד טָאה טיורּב סָאד ןּוא

 רעמ טנָאקעג טשינ סע טָאה ןעמ ןּוא ,ןרָאװעג:טנקירטרַאפ

 ,שרדמה-תיּב ןיא זײמ יד טרעמעג ךיז ןּבָאה םעד ןופ .ןצּונ

 יד ןסעגעגפיוא לייװרעד ײז ןּבָאה ,טיורּב סָאד גידנכיוז ןּוא

 ןעמ .טײצ-חסּפ ןעװעג ןזיא רעגרע ךָאנ .םירפס יד ןּופ רעטעלּב

 .רע ןּכָאה טשינ לָאז "רַאנ:-רבח-השמ, זַא ,טַאהעג-ארומ טָאה

 ןָאק ןעמ סָאװ ,רעטרע ףיוא טיורּב ןייק טּפעלשרַאפ ּואו-ץעג

 טרעטשינעגכרּוד "ץמח-רּועיּב , םּוצ ןעמ טָאה .ןעניפעגסיוא טשינ

 ןענעװַאד םייּב ,חסּפ ןיא ,לָאמנײא .,..שרדמה-תיּב עצנַאג סָאד

 .סױרַא זיא ,הרוּת-רפס יד ןּבױהסױרַא ןעגנַאגעג ןיא ןעמ ןעװ

 ,ןלעטשרָאפ ךָאד ךיז ןעמ ןָאק .טיורּב קיטש טלַא ןַא ןלַאפעג

 יצג טשינ רעּבָא ןּבָאה סע !ןוטעגּפָא ךיז טָאה טרָאד סָאװ

 פעלק יד םירּוחּב יד ןיפ ןעיײרשעג רּועיִש ַא ןָא יד ןפלָאה

 טָאה טפַאשנוײל יד ,ןעמּוקַאּב טָאה רע סָאװ ,שטעּפ יד ןּוא
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 ,ןגָאלשסױרַא םיא ןּופ טנָאקעג טשינ ןעמ

 .נָא ןרָאװעג ּבײל ןייז זיא ןסע טיורּב ליפ םעד ּביִלּוצ = -
 ,ךיוּב ןסױרג ַא טַאהעג טָאה רע .סטעפ ןסײװ ַא טימ ןפָאלעג

 .עגסיורַא ךעלריטַאנמּוא ,טײקגנוי ןַײז ּבילוצ ,ךיז טָאװ סָאװ
 טָאה סע .סעטַאמש עטליופרַאפ ןּוא עטקילפעצ ענייז ןופ ןּבױה
 יד ןײג טלָאװעג ךיילג ךיז טָאה סע ןַא ,םיא ןּופ טליפעג ךיז

 ןעמּוק טלָאװעג טשינ רענײק טָאה םעד ּבילּוצ ,ןשַאװ טנעה

 ,ןרָאװעג.טזָאלרָאװרַאפ רעמ ךָאנ ןיא רע .,טײקטנָאנ ןייז ןיא
 שרדמה-תיּב ןיא ןרָאװעגןגיוצעגפיוא ןיא רע !גידריװקרעמ ןּוא

 .ײװנסיוא ןּופ רָאנ סָאד ןּוא ,ןענעװַאד טנעקעג םיוק טָאה ןוא
 ,רומזמ ןטנרעלעגסױא ןַא יװ ,טגָאזעגּפָא טָאה רע סָאװ ,גינ
 .עג טָאה סָאד .טנעקעג טשינ רע טָאה ןענעײלסױרַא רודיס ןּופ
 ףטיילעגנוי ןּוא םירוחּבישרדמה-תיּב יד רַאפ ליּפש ַא רַאפ טניד
 .עג ןּוא רודיס ַא טשימעגפיוא םיא רַאפ ןּבָאה עכלעװ ,ךֶעל
 טשינ רודיס ןּופ רעּבָא טָאה רַאנירבחהעמ .ןגָאז םיא ןסײה
 ןלַאפעגנײא טשינ םענײק ןיא סע ,ָאי -- גינייװנסױא ,טנעקעגי
 .ןענרעל ּוצ םיא

 סָאװ ,האירב עכעלשטנעמ עטשרע יד ןעװעג זיא לאיחי
 ,םיא ּוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה

 יװ .תונמחר סיוא ןּוטעג סָאד ,לאיחי ,רע טָאה ,טשרעּוצ
 טנעלפ ,ןעװעג טשינ זיא טיֹורּב ךעלגעט רעייז םירָא ןּוא גרַאק
 סע ןגָארט ןּוא טױרּב ןעמענּוצ טייהרעליטש םייהרעדנּופ לאיזָק
 םיא טָאה רע  .רַאנירבח-השמ ןּבעג ּוצ ןיירַא שרדמה-תיּב ןיא
 ,זױה ַא טיג ןעמ יװ ,סנטיײװרעדנּופ טקערטשעגנּוצ טיורּב סָאד
 ,רעטעּפש .רערעדנַא רעדעי יװ ,ןפָאלטנַא םיא ןּופ ןיא ןּוא ,היח
 טָאה ,שרדמה:תיּב ןיא טכַארּברַאפ ןטנװָא עצנַאג טָאה לאיחי זַא
 טימ ןּבעגענּפָא רעמ ךיז ןּוא טקרעמַאּב רעמ רַאניהשמ םעד רע
 ןעמ .ןעװעג-רַאּבקנַאד טייהרעמּוטש םיא זיא רַאנ רעד םיא
 יװ .טזָאלעגּוצ טשינ שטנעמ ןגידעּבעל ןייק ּוצ םיא ךָאד טָאה
 -עגנָא ןעמ טָאה ,ןעמעװ ּוצ טרעטנענרעד רָאנ ךיז טָאה רע
 טגעלפ ןעמ ןּוא "!קעװַאײג !קעװַאייגע ;!ןעיירש ּוצ ןּביױה
 ןשיצראה:םע, םּוצ וליפַא .זָאנ יד טנַאה רעד טימ ךיז ןטלַאה
 יעגּוצ טשינ ךױא םיא ןעמ טָאה ,תוכאלמיילעּב יד ייּב ,"שיט
 טשינ ךיז טָאה ןעמ ןעװ - ,ןגעלעג גידנעטש ןיא רע .טזָאל

 2 ,דײ,םיליהּת רעד ,שַא םולש
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 ןגידנלױפ ַא ףױא תומש ןטסַאק םייּב - ,םיא טימ טּפַאשענ
 רעקיטש יד טּפעלשעגסױרַא סערָאנ יד ןּופ טָאה ןּוא רעגעלעג
 .עג זיא סָאװ ,לגניי עגיצנייא סָאד ןעװעג זיא לאיחי ,טױרּב
 .םיא טימ טדערעג טָאה ןּוא ןײרַא ערָאנ רעד ןיא םיא ּוצ ןעמּוק

 עטסגירעדינרעד ןּוא עטסמירָא סָאד ןעװעג זיא רַאנ רעד
 יד טָאהעג טָאה רע ןּוא ,טנעקעג טָאה רע סָאװ ,שינעפעשַאּב
 רָאנ ןרבח ּוצ ןּוא ןעניױאװעגּוצּוצ םיא ּוצ ךיז טייקגידנעוװטיונ
 ןטילעג רע טָאה טשרעּוצ .תונמחר - ,ליפעג ןגיצנייא םעד סיוא
 ןּופ ןגָאיטעג ךיז טָאה סָאװ ,קנַאטשעג ןכעלקערש םעד ןופ
 ,ּבײהנָא ןיא ןעװעג רָאנ זיא סָאד .ערָאנ ןייז ןּופ ןּוא םיא
 ןיש ךיז טָאה רע .טרַאעג טשינ ןיש םיא סע טָאה רעטעּפש
 .טליפעג טשינרָאג רעמ טָאה ןּוא טניױאװעגּוצ ּוצרעד טַאהעג
 ,רעמ טשינ טליפ רע סָאװ ,טדיירפעג ךיז טָאה רע ןּוא

 ּוצ ןָאיטייהדניק ןייז ןּופ טַאהעג-ּביל טָאה סָאװ ,לאיחי
 תעשּב ,ןגָאז.םיליהּת ןּוא ןענװַאד ןּופ קּוסּפ ןדעי ךיז ןשטייטרַאפ
 ןיא רע ,ךיז רַאפ םיליהּת טנרעלעג לָאמנײיא טָאה ,סע טגָאז רע
 טָאה ,"ינפסאי 'הו ינובזע ימאו יבא יכ, ;קּוסּפ םּוצ ןעמּוקעג
 טזָאלרַאפ ךימ ןּבָאה עמַאמ:עטַאט ןיימ, :טשטיײטרַאפ ךיז רע
 טכַארטעגנײרַא ךיז טָאה רע ..."ןעמּונעגּוצ ךימ טָאה טָאג ןּוא
 ךָאד ןעמ טניימ סָאר ,ייו:יא ;ךיז טנָאמרעד ןּוא קּוסּפ ןיא
 :עגרעטנּורַא זיא רע !םיא רַאפ טּוג ךָאד ןיא סָאד ,רַאנ:השמ
 טימ םיא ּוצ טגָאזעג ןּוא ערָאנ רעד ןיא רַאנ:השמ ּוצ ןכָארק
 .ןענּופעג רצוא ןַא םיא רַאפ טַאהעג טלָאװ רע יװ ,דיירפ

 .וש זיא סָאװ ,םיליהּת ןיא קּוסּפ ַא ָאד זיא סע ,השמ -
 ינובזע ימאו יבא יכ, ;ךָאנ רימ גָאז ,טסליװ ,ריד רַאפ טסַאּפעג
 טָאג ןּוא ,טזָאלרַאפ ךימ ןּבָאה עמַאמ:עטַאט ןיימ -- ,"ינפסאי 'הו
 ןעמ טניימ סָאד !השמ ,טסײטשרַאֿפ וד ,"ןעמּונעגּוצ ךימ טָאה
 :עטַאט ןייד זיא טָאג ,ןּברָאטשעג ריד ןענעז עמַאמ:עטַאט .ךיד
 ּוד זַא ,ריד רַאפ טקנוּפ זיא סע .טָאג ּוצ טסרעהעג ּוד ,עמַאמ
 יגונעג ןױש טעװ ,7ּוסּפ םעד רָאנ גָאז ,ןעגעװַאד ןלעװ טסעװ
 ...ןייז

 ןגױא עניילק ענייז טימ טקוקעגנָא םיא טָאה רַאנ רעד
 םָאה ווא ,לױמ ןפָא ןַא טימ ,סױרַא םינּפ םענעלָאװשעג ןּופ
 ;טלמַאטשעג
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 זָאי 1 רימ רַאפ ...םיִליהּת קֹוסְּפ --
 לאיחי ןכלעװ ןיא ,למיליהת סָאד טּפַאכעג טָאה רע ןּוא

 תוחוכ עלַא טימ טקירדענּוצ ןּוא קּוסּפ םעד ןויװעג םיא טָאה
 :טלמַאטשעג ןּוא טסּורּב רעגיצומש ןייז ֹוצ

 .ָשטַאט 1 קּוסּפ ןיימ ...קּוסּפ ןיימ ...רימ םיליהּת קּוסּפ --
 ..עמַאמ:עטַאט ןיימ טָאג ,ןּברָאטשעג עמַאמ

 ןענּופעגסיוא םיקּוסּפ ערעדנַא ךָאנ םיא רַאפ טָאה לאיחי
 ןעמּונעג םיא רע טָאה רעטעּפש .,ןגָאזּוצכָאנ םיא טנרעלעג ןֹוא
 יצג ןעמ טָאה שררמה:תיּב ןיא .ןגָאז רּודיִס ןּופ םיליהּת ןענרעל
 ןסיורג םעד טימ לאיחי רעניילק רעד ,ןציז עדייּב ייז יװ ,ןעז
 ןיא רעדָא ,"שיט ןשיצראה:םע, םייּב טכיל ַא ייּב ,רַאניהשמ
 ןּופ םיא טימ טנרעל לאיחי ןּוא ,תימע ןטסַאק םייּב ערָאנ רעד
 סָאד יױזַא יװ ,טרעדנּואװרַאפ ךיז טָאה ןעמ .רֹודיִס ןסיורג ַא
 רעּבָא .רַאנ םעד ןופ חיר ןטכעלש םעד ןטלַאהסיױא ןָאק לגניי
 ןּופ ןגױא יד ןיא ןסקַאװעג טשינ ןעזנָא סלאיחי ויא םעד ךרּוד
 טימ טקעטשעגנָא םיא ךיוא טָאה רַאנ רעד ,רענרעל-ארמג יד
 ,לַאפעג םיא ףױא ךיוא זיא רַאנ ןּופ הלבנ יד .תולפש ןייז
 ןעמַאזּוצ ןרעהעג סָאװ ,רָאּפ ַא יװ טכַארטַאּב ײז טָאה ןעמ ןּוא
 .תיִּב יד ןּופ שיט םּוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה לאיחי ןעװ ןּוא
 יג, :סױטש ַא ןּוא ּפּוטש ַא ןעמּוקַאּב רע טָאה ,םירוחּב-שרדמה
 ןיא רע ןעװ רעדָא "!ריד ןּופ טליפ ןעמ !קעװַא ײג !קעװַא
 ןעמּוקעג םיצּולּפ ןיא ,רודיס םייּב לקניװ ןיא רַאנ ןטימ ןסעזעג
 טשרע ּוצ .רעמינּפ ערעײז רעּביא עטכַאלּפ עסַאנ ַא ןעילפוצ
 טפמעקעג ,ךיז טמעשרַאפ ,טַאהעג רעצ סיורג ןּופרעד רע טָאה
 ןיא םיוק רָאנ .רַאנ םעד ןוָאלרַאפ ּוצ טכַארטעג ןוא ךיז טימ
 .םיא ּוצ זיא רַאנ רעד ןּוא ,ןיירַא:שררמה-תיּב ןיא ןעמּוקעג רע
 טָאה ,(ןייגּוצּוצ טגָאװעג טָאה רע סָאװ ,ןגיצנייא םּוצ ןעמּוקעגּוצ
 ,ןפלעה טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע ןוא ,טגיועג תונמחר סָאד

 רעד ןיא רַאנ םּוצ ןעמּוקעג זיא לאיחי ןעװ ,לָאמנייא
 ןּופ ןעמענּוצסױרַא םיא ,תומש ןטסַאק ןרעטנוא ,ןירַא;ערָאנ
 . | ; םיא ּוצ טגָאזעג רַאנ רעד טָאה ,ןענרעליוצ-םיליהּת םיא טימ ןיא ןטרָאד

 ..ןבעג סעּפע ריד ךיא --
 .עטלעהַאּב יד ןיא טנַאה יד טקעטשעגנײרַא טָאה רע ןוא
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 סעטכַאלּפ יד ןשיװצ ןּופ טּפעלשעגסױרַא ,ערָאנ ןייז ןּופ ןשינ
 טלמישרַאפ ַא ערָאנ ןייז רעטנּוא ןּופ סעטַאמש עטליופרַאפ ןּוא ;
 | ,ןלאיחי סע טגנַאלרעד ןּוא טיורּב קיצּומש קיטש

 ,..וַאנ .ןּבעגעג קּוסּפ ןטּוג רימ ּוד ליײװ ,ןּבעג ריד ךיא --
 טלקעעג רעּבָא ,ןעמּונעג טיױרּב קיטש סָאד טָאה לאיחי

 ןסע טלָאװעג טשינ ןוא רַאפרעד ךיז
 ךיא ,ןבעגעג קוסּפ ַא רימ ּוד !סע ,טּוג זיא סע ,סע -

 ! סע ,טיורּב -- רידי
 רעװ ,ןרירַאּב ּוצ טיורב סָאד טלקעעג ךיז טָאה לאיחי =

 :טזָאלעגּפָא טשינ םיא טָאה רַאנ רעד רעּבָא ,ןסע ּוצ - טדעד
 ,! טּוג דָאנג סטָאג ! דָאנג סטָאג סע --
 ,טיורּב סָאד טּפַאטַאּב רַאנ רעד
 טנעה יד ןשַאװעג ,סַאפטנַאה םּוצ ןעגנַאגעג זיא לאיחי

 ,,,"דָאנג-סטָאג, רַאנ ןטימ ןסענעג ןוא
 לאיחי :סעדנגלָאפ ןפָארטעג ךיז טָאה לָאמ שרעדנַא ןַא

 ןעװעג ןיוש זיא סע .שרדמה תיּב ןיא טנװָא ןיא ןסעזעג זיא
 .עג טשינ רענײק ןיש זיא "שיט ןשיצראה.םע, םיַּב .טעּפש
 ,עגרעדנַאנַאפ טַאהעג ןיוש ךיז ןענעז תוכאלמיילעּב יד .ןעװ
 טימ ךעלטיילעגניי עשידיסח יד ,םײהַא טעּברַא רעד וצ ןעגנַאג
 ןענעז סָאװ ,ךעלּביטש יד ןיא ןסעזעג ןענעז םירּוחּב.ארמג יד
 שרדמה-תיּב ןסיורג ןיא .טצײהַאּב רעסעּב ןוא רענעלק ןעװעג
 זיא רעטסנעפ עסיורג יד ןּוא לוש-רעּבײװ רענעפָא רעד טימ
 ןּבָאה שינרעטסניפ ןּופ םי ַא ןיא .לקנוט ןּוא טלַאקיזײא ןעװעג
 סָאד ,ךעלטכיל עגידנרעטיצ רָאּפ ַא טפמעקעג טלפייווצרַאפי
 זיא ,טכַאדעג ךיז טָאה ,שדוק-ןורָא םייּב דימּת-רנ ןּופ לטכיל
 ,שינרעטסניפ ןּופ םי ןיא ןרָאװעג-ןעקנּורטרַאפ ןצנַאגניא ןיוש
 םּורֲא ,ןעװעטַארסױרַא טשינ רעמ טרָאד ןּופ סע ןָאק ןעמ ןּוא
 רָאּפ ַא ןסצזעג ןענעז שיט ןסיורג םייּב ךעלטכיל ערעדנַא יד
 ןּבָאה ןּוא ,םיּתּבה-ילעּב עטגיטעּפשרַאפ עגינייא ,ןדיי עטלַא
 .רַאפ טימ טנרעלעג רעדָא ,תורמג ערעײז ףיוא טלמירדעג-ּבלַאה
 .ןטציײהעג ןגיצניא םעד םּורַא קנעּב יד ףיוא .תולוק ענעּפָאלש
 .נָא ןעװעג ןענעז ,ןעגנַאגעגסױא ןיוש טציא ןיא סָאװ ןװיױא
 סָאװ ,םיחרוא עגידנפָאלש ןופ סעטַאמש טימ קעּפ ןפרָאװעג
 ןטלַאהעגפיױא ךיז ןּבָאה ןוא לטעטש סָאד ןעגנַאגעגכרוד ןענעז
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 ןּבָאה ,ןעװעג:גידעכַאװ ןענעז יײרד.ײװצ ַא .טכַאנ רעּביא ָאד
 יד רעטניה ,תומש  ןטסַאק םיּב .טיהרעגידנציז טלמירדעג

 ענעּברָאטשעג עֶלַא ןזַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ,סעצילָאּפ םירפס
 ,טניואװעג ָאד לָאמַא ןּבָאה סָאװ ,?טעטש םעד ןופ תומענ

 ןטלָאהַאּב ןּוא טעיּפוקעגנעטַאזּוצ לגייפ הנחמ ַא יװ ךיז ןּבָאה

 .תושממ ,טלֹוּב ױזַא ,ןעלגילפ סנרעדנַא םעד רעטניה סנייא ךיז

 לקיטש א ןעמונעגסױרַא טָאה לאיחי .ןעװעג ָאד זיא לקנוטיגיד

 יב ןדנּוצעגנָא ,םייהרעדנופ טכַארּבעגטימ טָאה רע סָאװ ,טכיל
 ַא ךיז ןרזחניא טצעזעגקעװַא ךיז ןּוא לטיינק גידנענערּב ַא

 גָאט ןצנַאג ַא טָאה רע םירָאװ .ךיז רַאפ "בקעי.ןיע, לקיטש

 ,ןטלַאהעג טשינ טנַאה ןיא רפס שידיי ןייק
 רעד ןּופ טקײװעגכרּוד ,גָאט ןצנַאג ַא ןּופ טייקדימ ןופ

 טפמעקעג ןָאיּבײהנָא ןֹופ דלַאּב רע טָאה ,יינש ןּוא עכּורעװַאז
 טָאה ףָאלש רעד יװ ,טקרעמַאּב טשינ טָאה רע ,למירד ןטימ

 יי ,טּבעװעגנײא ץענ ןייז ןיא םיא

 יניא !רָאי ַא -- טונימ ַא !ןפָאלשעג ןיא רע גנַאל יװ

 =ּוצ .,ןעמָאנ ןיז רעװ טפּור סע יװ ,טרעהעג רע סָאה םעד

 ,ןײלַא ךיז רע טפור סָאד זַא ,ןזיװעגסיוא םיא ךיז טָאה טשרע

 םיא טָאה סָאװ ,עמיטש יד .טײקכעלרעניא רענעגייא ןייז ןיא

 ַא .גידנטעּב ןּוא גידנעגיװ ,טלפיײװצרַאפ ןעװעג זיא ,ןפּורעג

 -ייצנייא ןּוא יור-שהיח ,ןעװעג סע ןיא ןליּב ןפלָאהַאּבמּוא שהיח

 טָאה סָאװ ,ףָאלש ןטימ טעמעקעג טָאה רע .ךעלשטנעמ גיט
 =ַעג ,סּבעװניּפש םענרעזיא טימ ךעלטײהיןגױא ענייז טּבעװרַאפ

 -ַאֹּב סָאד טַאהעג טָאה רע .סיפ יד ןוא טנעה יד םיא ןדנוּב
 ןּפַאכפױא ךיז ףוַאד רע .םיא טפּור רעצעמע זַא ,ןייזטסּואװ

 ךיז טערָאּבעג ,טפמעקעג טָאה רע .טנָאקעג טשינ טָאה רע ןּוא
 .עג טָאה רע .ןעװעגירבוג ךעלדנע םיא טָאה ןּוא ףָאלש ןטימ
 .טרעדנּואװעג ךיז טָאה רע ןּוא ןעװעג םולח ַא ןיא סע ,טניימ
 ןטימ ןעמַאזּוצ ןרָאװעג-ןעמּואװשרַאפ טשינ זיא עמיטש יד סָאװ
 ןפורעג םיא יז טָאה ףָאלש טז רענעי ןּופ ,טרעקרַאפ ,ףָאלש
 ;ןעמּורּב ןשהיח ריא טימ רעהַא

 .1 לאיחי ,,! לאיחי ..! לאיזי --

 צמיטש סנעמעױ ,טנָאמרעד ךיז רע טָאה טציא טשרע
 .ןיא ןּוא ןבױהעגפיוא ךיז טָאה רע .םיא טפּור סָאװ ,זיא סָאד
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 םּוצ טנַאה ןיא לטכיל ןדנּוצעגנָא ןייז טימ ןכָאיקעגרעטנורַא
 ,שרדמה-תיּב ןּופ לקניװ ןטסנטָאשרַאפ םעד ןיא .תומש ןטסַאק
 סנײא טעילּוטעגנייא ןעּור עטיוט יד ןופ תומשנ יד ּואװ ,טרָאד
 גרַאּב ןײז ףיא ןגעלעג ןיא ,ןעלגילפ סנרעדנַא םעד רעטנוא
 ,ןפּורעג םיא סָאד טָאה רע ןּוא ,רַאנטָאטש רעד סעטַאמש

 ,רעזײּבעג טימ לאיחי םיא טגערפ - ?וטסליװ סָאװ --
 !גירעגנּוה ןיג ךיא --
 טסָאה ּוד !ןסע ןּוא טױרּב ןעמענ טשינ ריד טסנָאק --

 !ןטלַאהַאּב טיורּב ךָאד
 ןטלַאהַאּב ּבָאה ךיא ּואו ,טשינ סייוו ךיא --
 .רַאפ טגעלפ רַאנ רעד זַא ,ןפערט טפָא ךיז טגעלפ סע

 רע ּואװ ,רעכעל יד ןעקנעדעג טשינ ןּוא טױרּב ןייז ןקעטש
 טגעלפ ,ןקַאּפ םיא טגעלפ רעגנוה רעד זַא ,ןָאטעגניהַא סע טָאה
 טָאה רע .ןעניפעג טשינ ןּוא שרדמה-תיּב סָאד ןרעטשינכרּוד רע
 ,טיורּב ןייז רַאפ ןשינעטלעהַאּב עטסגידהנּושמ יד טַאהעג

 רעד ,ץַאלּפ ןייז ףיוא ןייגקירּוצ טלָאװעג טָאה לאיחי
 ,ןגױא עשהיח עגידנטעּב טימ טְקּוקעגנָא רעּבָא םיא טָאה רַאנ
 ןגױא ענעפלָאהַאּבמּוא ענייז ןּופ ץנַאלגףלח םעד טָאה לאיחי
 ןגָארטרעּביא טנָאקעג טשינ

 ּוד ּואוװ ,טשינ סייװ ךיא !|ןּוט ריד ךיא לָאז סָאװ --
 ,טקעטשרַאפ טיורּב טסָאה

 רעד טָאה -- !גירעגנוה ןיּב ךיא !גירעגנּוה ןיּב ךיא --
 ןעיָאװ ּוצ טרעהעגפיוא טשינ רַאנ
 טױרּב סָאד םיא רַאפ ןכּוז ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה לאיחי = =
 ךעלעקנעש יד רעטנּוא ,םירפס יד רעטניה תומש ןטסַאק ןיא
 ! טכַאנ רעד ןיא ןטָאש םעד ךּוז ײג רעּבָא .םידּומע יד ןּופ
 ,היח-םי ַא ןיפ ךיוּב רעלעקנוט ַא ןעװעג ןיא שרדמה-תיּב סָאד
 ףעגנולשעגנייא טײקצרַאװש ריא ןיא ץלַא טָאה סָאװ

 !טיורּב ןייד ןטלַאהַאּב טסָאה ּוד ּואװ ,טשינ סײװ ךיא --
 קירוצ.טײג ןּוא לאיחי טגָאז -- ! ּפָאק ןײק טשינ רימ יירדרַאפי
 | .טרָא ןייז ףיוא

 טציא ,ןגָאלק ּוצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה רַאנ רעד רָאנ
 ,ןליּב גידנגָאלק שיטניה ַא ןיא ןעגנַאגעגרעּביא ןגָאלק סָאד זיא
 ;ןעשטוָאימ שיצעק-קנַארק א ןיא
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 ..!גירעגנּוה ןיּב ךיא !גירעגנוה ןיּב ךיא --

 טַאהעג ןיוש ןלאיהי טָאה תונמחו ןּופ ףלָאװ רעד
 ,ןסערפעג

 ?גירעגנוה ןיא רע זַא ,גידלּוש ,ךעּבענ ,רע ןיא סָאװ
 ,"!שינעּפעשַאּב סטָאג ךָאד זיא סצ

 "ןיא, םענעגייא ןייז ןּופ ןוטעגסיוא ןעװעג ןיוש ןיא רע

 ןעו ,ךיז טכַאד .רַאנ םעד ןיא ןרָאװעג:טשײלפרַאפ זיא ןּוא
 .עג טשינ לאיחי טלָאװ ,בײל ןייז ןטינשעג ןעװעג טלָאװ ןעמ
 טשינ ןיוש טָאה ךיז רַאפ ןײלַא רע .גָאטײװ ןייק טליפעג ןעװ
 ןיא ןײגּוצנײרַא טייקגיאעפ יד טַאהטג טָאה רע ,טריטסיזקע
 ץנַאג ןײז .ןילַא ךיז ףיוא סע ןגָארטרעּביא ןּוא ךיא סמענעי
 ּוצ :גנַאלרַאפ ןייא טימ ןרָאװעג-ןעקנּורטעגנָא טציא זיא ןּבעל
 ,רעצ םעד ןּופ טלַאװעג םעד ךרוד .רַאנ ןרַאפ טיורּב ןעניפעג
 ןוא טּפַארק.סגליװ עצנַאג ןיז ךיז טָאה ,ךיז ןיא טָאה רע סָאװ
 ינײא םעד ףיוא טלעטשעגנָא ןליפעג ןּוא ןטקניטסניא ענײז עלַא
 ןגידנענערּב ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,גנַאלרַאפ ןגיצ
 םעד ןּוא ,רעגנּוה ןייז ןרָאװעג ןיא רעגנּוה סרַאנ םעד ,טשרּוד
 ןיא רע יװ ןּוא .רענעגיא ןייז -- טקניטסניא רעשהיח סרַאנ
 =טימ ןיא ,גנַאלרַאפ ןטלפייװצרַאפ ןייא ןיא ןטנַאטשעג ױזַא
 .עג ןיא לַארטש רעד  ןגױא עניײז ןיא ןרָאװעג-גיטכיל לָאמַא
 רע .ןײרַא טײקכעלרעניא ןייז ןיא סטנַאקַאּבמוא ןּופ ןעמוק
 ,ץילּב ַא ןּופ גנולַארטשַאּב רעד טימ ןעזטג ךעלרעּפנײשַאּב טָאה
 ןיא תכורּפ ןּופ קעטשרַאפ םעד רעטנּוא טיורּב טגיל סע יװ
 !שדוק:ןורָא

 .קעװַא ,ךעלגיטש יד ףיוא טעפמיא טימ ףױרַא ןיא רע
 יד ןשיװצ -- ,ךווָא םעד טנפעעגפיוא ,תכורּפ סָאד טקֹורעג
 ,..טיורּב ןכָארּבעגּפָא-ּבלַאה ַא ןגעלעג ןזיא סהרֹוּתירפס

 רע סָאװ ,רעּבירעד טרעדנּואװעג טשינ ךיז טָאה לאיחי
 סע ,רעגײטש ןשילרעטסיוא ַאזַא ףיוא טיורּב סָאד ןעזעג טָאה
 ךיז טרעדנּואװ רע סָאװ ,רעדנואװ ַא ןעװעג רָאנ םיא זיא
 ,טשינ
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 10 ?טיּפַאק

 םיליהּת ןּומ גנוקעדענע יד

 ןיא טּבָארג טיונ יד סָאװ ,רעּבירג יד ןטסעמ ןָאק רעװי

 יןזיוה ןלַאפעגנײא ןַא ןיא םינּפ סעמַאמ רעד ?םינּפ ןכעלשטנעמ

 .,ךיז טכַאד סע זַא ,טצעזעגנײרַא ףיט ױזַא ןענעז ןגיוא יד
 ,רעמ ןעמיקסיורַא טשינ לָאמניײק טרָאד ןּופ ןיוש ןלעװ יײז זַא

 ,זָאנ עגנַאל עטשלחרַאפ ַא ,רעפיט לָאמַא-סָאװ ןעקניז יז ןּוא

 ןּבָאה רענײּבנקַאּב ייװצ יד ןּוא .ןרָאװעג.רעגנעל ץלַא ןיא סָאװ
 לאיחי ןעװ .טױה עלעג יד ןטנַאק עפרַאש ערעײז טימ ןטינשעג

 םיא ךיז טָאה ,םינּפ סעמַאמ רעד ןיא טקוקעגנײא ךיז טָאה
 .קעװַא ּואװ:ץעגרע טייג םינַּפ סעמַאמ רעד זַא ,טכַאדעגסיױא
 ,ןטלַאהנײא טשיג סע ןָאק רענײק ןּוא ,ןײג ןיא טלַאה סע

 ךיא הקבר .ןטלַאהנײא טנָאקעג טשינ סע טָאה רענײק

 קרַאמרָאי ןּופ ןעמיקעגמײהַא ןיא יז טניז ,ןעגנַאגעג ּואוו.ץיגרע

 אפור רעד ךיז טָאה טסיזמוא ,ּפיר רעטצענעגכרוד רעד טימ
 טָאה סע סָאװ ,תואופר יײלרעלּכ ןּביושרַאפ ריא ןּוא טימעג

 ששינ ןּבָאה סע ."תואופוו תולוגס, רפס סָאד טלעטשענוצ םיא
 ,לצרָאװ-ןיניכ ןּוא לצרָאװ:רעטיּב :יװ ,ןעלטימ עלַא יד ןפלָאהעג

 סָאװ ,טלעטשעג רעפמַאק ףיוא ךעלעגענ ןּוא לצרָאװ-סּוקימלַאק

 ץכערימש סָאד טשינ ,ןעקנירט ּוצ ןּבעגעג ריא טָאה אפור רעד
 עגיטכיר יד ןּבָאה תואופר עלַא יד ,ןּבלַאז ענעדישרַאפ טימ|

 'םּוצ ןעװעג.טדימשענוצ ץלַא זיא הקבר ןּוא ,טכַאוּבעג טשינ העּושִי

 גָאט ןדעי יז ןיא שינעכערּב ןּוא שינרעטַאמ סיורג טימ ,טעּב
 עריא רעּבָא ,סיפ יד ףיוא ןלעטש ךיז טװאּורּפעג ,ןכָארקעגּפָארַא
 ףלַאב ךיז טָאה יז ןוא ,ריא רעטנוא ןכָארּבעג ךיז ןגָאה סיפ

 ,ןגיילקירּוצ טןּומעג
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  ןיא ,ּבײװ '"סמויו.םוי.לכ3, ךּורּב ,עטנכש יד ,עלעמילּב
 טזָאלרָאװרַאפ טָאה יז .עמַאמ יד ןּוא עטַאט רעד ןעװעג ריא
 .ּפָא ,טניזעגזיוה סהקבר טעװעגליּפעג ןּוא ּבוטש ענעגײא ריא
 ןפלָאהעגסױרַא ,ןענױשרַאּפסנַאמ יד רַאפ טײצלָאמ ַא טכָאקעג
 יז טָאה לָאמלײט .טיורּב לּבעל ַא רעדָא ץלָאה לטײש ַא טימ
 םעד ּוצ ,ץכערימש ײנ ַא ,האופר עײנ ַא טכַארּבעגטימ ךיוא
 .ףושיּכ ַא עטרעױּפ ַא ןּופ ןעמוקַאּב טָאה יז סָאװ ,שינעכערּב

 ,ןיּבר ַא ןופ עימק ענעביושעג טעמרַאּפ ַא ףיוא רעדָא ,ןירעכַאמ
 .קנערק ײלרעלַא רַאפ לטימ טװאורּפעגסױא ןַא ןעװעג ןיא סָאװ

 זיא ןטנװָא יד ןיא ,ןפלָאהעג טשינ ךיוא טָאה עימק יד רעּבָא
 ןּבענ ןסעזעג ,ךּורּב ןעמוקעגנײרַא לצלעּפ ןײז טימ לָאמַא

 יִעג ןּוא טרעטנומעגפיוא עקנַארק יד טָאה ןּוא ,טעּב סהקבר)
 .טייקכעליירפ ןּוא ןוחטּב ןייז טימ טקרַאטש

 סלאיחי ףיוא ןלַאפעג הסנרּפ רעד ןּופ טסַאל עצנַאג יד ןיא

 יד ,טלעטשעג טַאהעג ןיוש ךיז טָאה רעטניװ רעד .סעצײלּפ
 ,ןטסעפ ַא ךרּוד ןרָאװעג-טעװָאקרַאפ ןּוא .טקַאהרַאפ זיא טלעװ
 .עגסיוא רעדלעפ עלַא טָאה סָאװ ,יינש ץלעּפ ןטכידעג ,ןכיוה
 ןרָאװעג-ןטינשעגּפָא ןיא לטעטש סָאד .טקעדרַאפ ןּוא טכײלג

 ןיא לזניא רענעסעגרַאפ ַא יװ ;;ןרָאװעג .ןּבירטרַאפ ,טלפיײװצרַאפ
 .ַאז ענײז טימ טעװעשּוּבעג טָאה טָאװ ,רעטניװ ןּופ םי םעד
 ךיז טָאה רעױּפ ןייק .םיא םּורַא טסערפ עגידארומ ןּוא סעכורעװ
 ,טּבעלעג ןּכָאה רעניואװניײא יד ,ןזיװַאּב טשינ לטעטש םעד ןיא
 נָא רעמּוז ןּופ ךיז ןּבָאה ײז סָאװ ,םעד ןּופ ,סעקשַארּומ יװ
 ,ערָאק ןּוא ענעצייוו ,סעילּפָאטרַאק ,טיורק טגיילעגנייא ןּופ :טיירגעג
 ןעמ .ןעװעג טשינרָאג זיא ּבּוטש ןיא ןהקבר ייּב ,סעשַאק ,לעמ ענ
 הסנרּפ ןכוז טזומעג ,ליומ ןיא טנַאה ןּופ ןּבעל טזּומעג טָאה

 ,טציא טזּומעג לאיחי טָאה ךָאװ רעד ןיא לָאמ ײװצ .גָאט ןדעי
 ףרָאד ןטסטנָאנ םעד ןיא ןײגסױרַא ,עכּורעװַאז-ײנש רעד ןיא
 יש ּב עטוג סהלבר ןּופ רענײא ּוצ ,עױג רעטנַאקַאּב ַא ּוצ
 טסואװעג טָאה יז לײװ ,טַאהעג:ןרעג ןהקבר ןּבָאה סָאװ ,סנירעצ
 ןּבָאה ,טײהקנַארק ריא ןיא ,טציא ןּוא ,ןײגוצמוא ייז טימ יװ
 -ײלּפ ענייז ףױא טּפעלשעג טָאה לאיחי .טזָאלרַאפ טשינ יז ײז
 טָאה ןּוא הרוחס ערעדנַא ןּוא ץטיס טימ ;רעכיט טימ קעּפ סעצ
 ךעלטּפײה רָאֹּפ ַא ,סעילפָאטרַאק לקעז ַא טכַארּבעגמײהַא רַאפרעיז



 שא םול ט 106

 טָאה טָאג ןעװ ןּוא ,שַאט ןיא רעיא רָאּפ ַא ךיוא לָאמַא ,טיורק
 ,ךיוא (עּבטמ עגידנשָארג+ זקעז ַא) םעיײּפ רָאּפ ַא ,ןפלָאהעג

 טשינ ןיא ןצײה ּוצ ןעװעג טלַאק רעײז ןיא לּביטש ןיא
 לּביטש סָאד טעװָאקעגמּורַא טָאה טסָארּפ רעד .סָאװ טימ ןעװעג
 ןטײװק סנַאמירָא םעד טימ טצנַאלּפעצ ,ןפײר ענרעזייא טימ יװ
 ןבָאה סע עכלעװ ןיא ,רעכעלךןּבױש עטּפּוטשעגסױאיבלַאה יד
 טימ ןעגנָאהַאּב ,סעטַאמש ערעדנַא ןוא עשרעדניק טקעטשעג
 סָאד ןעװעג ןיא ןריורפרַאפ ,לריט סָאד ןעװעג ןיא זײא סנּפַאצ
 .ןלהרוּפצ ןּוא ןעלהמלש ,רעדניק עניילק ייוװצ יד .רעסַאװ לדניט
 ,טעּב ןיא ךיז ייּב גָאט ןצנַאג ַא ןטלַאהעג עמַאמ יד טָאה
 ןיא ,ץכעוטנָא ןיא ןגעלעג ןיא עמַאמ יד .טלעק רעד ּבילּוצ
 יעג זיא ןעמ רעכלעװ ןיא ,עקרּוּב רענעטַאװ רעגיצניײא רעד
 סָאד ריא ןּופ טַאהעגיארומ טָאה ןעמ .קרעמרָאי יד ףיוא ןרָאפ
 םעד ןיא סױרַא ףרָאד ןיא ןעגנַאגעג ןיא לאיחי ,ןעמענּוצּפָארַא
 טָאה עמַאמ יד .ןזױה ענעסירעצ יד טימ ,לטַאלַאכ ןגידרעמוז
 .ַאכ ןרעטנוא לָאז רע זַא ,ןריואװשַאּב תוצּובשה-לּכ טימ םיא
 .טָארַא טָאה יז ןכלעװ ,לרעצנעּפש ענעסּפעש סָאד ןוטנָא לטַאל
 טימ ןרעיוא יד ןדנוּברַאפ םיא טָאה יז ןּוא ,ךיז ןופ ןעמּונעג
 ענעריורפעגּוצ יד ךרּוד ,טזָאלעג ךיז רע טָאה יװַא .לכיט ַא
 עטסטנָאנ יד ןיא ,ןענעװַאד ןטשרע ןכָאנ דלַאּב ,רעדלעפ-יינש
 *עג ,רעײג.סטרָאד ,ןדי ערעדנַא טימ ןעמַאזּוצ ,ןיירַא רעפרעד
 ןפױא ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,הרוחס קַאּפ םעד ןופ טמירַאװ
 ייֵצ ַא ןּוא טיורּב טימ ,ןיּטש ערשּכ טימ טגרָאזרַאפ ןוא ,ןקור
 | .עלעּב

 טקַאהעצ ,רעדילג ענייז עלַא ןעמונעצ טָאה טניװ רעד
 עגידנעמַאלּפ טימ טּפיײנקעג ,ןעגנוצ רעטנזיוט ףיוא עסָאּפַאק יד
 ןּופ טקיקעגסױרַא טָאה סָאװ ,ּבײל עטעקַאנ סָאד ןעגנַאװצ-לגענ
 ןיא לטיה סָאד ןגָארטעג טָאה טניװ רעד .ןוױה ענעסירעצ יד
 יעג ןּוא רעטרעק ןגידרעדילג ןײז ןעמּונעגכרּוד ,סנקלָאװ יד
 ?איהי .תואּפ יד טימ ןצנַאגניא םיא ,ךיז טימ םיא ןּבױה
 טימ ךיז טרעמאלקעג גידתונשקע ,טניװ ןגעג טרעװעג ְךיז טָאה
 ."רפעגניא רעד ןיא לװיטש עגרַאק עטּפַאלקַאּב-סעװָאקדָאּפ יד
 יעג טָאה רע סָאװ ,קַאּפ םעד ךרוד טרעװשַאּב ,דרע רענער
 ?1צ טנַאה ַא טימ תואפ יד ןוא לטיה סָאד רע טָאה ,טּפעלש
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 ,ךיז טפװעריקעג רעּפרנק ןגנּוי ןגידרענייּב ןטימ ןּוא ןטלַאהעג
 | | ,םערּוטש ןיא ףיש ַא יװ

 .וקסיוא טגעלפ לָאמַא ,ירפ ןעמּוקמײהַא רע טגעלפ לָאמַא
 ;טקילגַאּב טָאה טָאג יװ ,דלעפ ןיא החנמ ןענעװַאד ּוצ ןעמ
 ,ןטילש ַא טימ יג ןטּוג ַא טקישעגּוצ טשינ רעדָא ָאי רעדָא
 .,ךעלקעּפ יד טימ ןעמּונעגּפױרַא םיא תונמחר סיוא טָאה רעכלעוו
 ,ןײרַא;טָאטש ןיא ףרָאד ןופ טכַארּבעג טָאה רע סָאװ

 ,טָאג ןיא דיירפ ןייז ןרעטש טנָאקעג טָאה טשינרָאג רעּבָא
 ךיז רע טגעלפ ,ירפרעדניא ןּבױהעגפיוא ךיז טָאה רע זַא

 ,"טָאג רַאפ בירקמ ךיא ןיּב גָאט ןגיטנייה םעד, : ןגָאז לָאמליײט
 ינַא רעדעי יװ ,גָאט רעד ןעזעגסיױא לָאמטסנעד טָאה שרעדנַא
 | ,רערעד

 .ַאד טָאד טּפַאכעגנײרַא רע טָאה גָאט ןכעלנייוועג ַא ןיא
 .עג רע טָאה ,ייּברעד סעּפע טכַארטעג רע טָאה ןּוא .ןענעװ
 לָאז טָאג ןּוא קנַארק זיא עמַאמ יד סָאװ ,םעד ןגעװ טכַארט
 .קנמײהַא .ןזײל ךס ַא טנייה לָאז רע זַא ןטעּבעג ,ןפלעה ריא
 ןּוא לקעּפ סָאד ןעמּונעג ,ןסע סָאד טּפַאכעגּפָא ,קגילפ ןעמּוק
 רָאנ טכַארטעג ,טניװ ןפױא גָאט ןצנַאג ַא .ףרָאד ןיא סױרַא
 .עג םיוק ,ןשַאװעג םױק .ןעגנערּבּוצמײהַא סָאװ ,םעד ןגעװ
 שרעדנַא ץנַאג רעּבָא !ןענרעל ןּופ ךָאנ טסעומש רעװ .טשטנעּב
 ןעװ ,ךיז ייּב ךַאמּפָא ןטשרע ןטימ .גָאט סטָאג ןעזעגסיוא טָאה
 םעד בירקמ ךיא ןיּב טנייה, -- ןסירעגפיוא ןגױא יד טָאה רע
 ןיא ןרָאװעג;טלדנַאװרַאפ דלַאּב גָאט רעד ןיא ,"טָאג רַאפ גָאט
 סָאװ ,ןּוטעג טָאה רע סָאװ ,טקּוקעגיטשינ .ביט.םוי ןסױרג ַא
 .עג רע טָאה ,גָאט םעד םיא טימ ןפָאוטעג טשינ ךיז טָאה סע
 יז ןיא ןשטײטנײרַא ןּוא ןעלדנַאװרעּביא ןשינעעשעג יד טנָאק
 ןיז ןרענעש ןּוא ןרעכעה ַא

 .עגּפָא יד ,לכעלּוש-םיליהּת עמירָא סָאד זיא גָאט ַאזַא ןיא
 ,טכיל רעדנַא ץנַאג ַא ןיא ןרָאװעג-ןטכױלַאּב ןדיי:ספרָאד ענעסיר
 ןײז ָאד ןָאק רע סָאװ ,ןעמונעגמּורַא םיא טָאה דיירפ עסיורג ַא
 ּוניבֲא םהובא ,ײז ןופ רענײא ךיוא ןיא רע סָאװ ןּוא ײז טימ
 .יניס גרַאּב ןפױא ןענַאטשעג ךיױא ןיא רע ןּוא עדײז ןײז זיא
 טָאה טשינרָאג ,טניואװ טָאג ּואװ ,זױה סָאד ןיא לכעלוש סָאד
 ןיא וענעװאד סאד ,טַאג ןּופ טלָאװעג ןוא טגנַאלרַאפ ןיש רע
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 יד ןּוא .טָאג רַאפ רָאנ ,טשינ םענײק רַאפ ןצנַאגניא ןעװעג
 ךּופ טנָאקעג טָאה רע ,ןּבעגעגכָאנ ןּבָאה ןענעװַאד ןּופ רעטרעװ
 ןּבָאה לָאמַאטימ ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןקלעמסױרַא יז
 טרָאװ םעד ןּופ טלָאװ סע יװ יױזַא ,טקעדטנע םיא ךיז ײז

 ןּוא ,עלעטסעק ןסָאלשרַאפ ַא ,םרח ַא ןעמונעגּפָארַא ןרָאװעג

 רעטרעװ יד ןיא טָאה רע ,ןצנַאגניא ןפָא סע טײטש טציא
 טגָאמרַאפ טָאה רע ןּוא ןשטײט ענעגיא ענייז טשטייטעגנייר ַא
 תעשּב ןּוא ,רעטרעװ יד ןליפּוצנָא ןּוא ןדָאלּוצנָא טפַאשנגיא 'ד
 יד טימ ןגרָאמ ןעָארג ןעירפ םעד ןיא ןענַאטשעג זיא רע ןעװ
 םעד ןּופ טנעװ עטלַאק יד ןּבָאה סָאװ ,ןדיי עמירָא ,עטסָארּפ
 טימ טצײהעגנָא ןּוא טמירַאװעגנָא -- לכעלּוש סָאד -- רעלעק
 ןעניפעג ךיז רע טָאה ,ןעײרשעג:ץרַאה ןּוא ןטעּבעגיטיױנ ערעײז
 ,ךעלטנעװ ריפ יד ןוא עגָאלדָאּפ יד .טלעװ רערעדנַא ץנַאג ַא ןיא
 ןעמּואװשעג זיא רע .טקּורעגּפָא ךיז ןּבָאה ןעקלַאּב ןײז טימ
 ,ףירגַאּב ןײק ןעװעג טשינ רעמ ןזיא טָאג .,,סנקלָאװ עיולּב ןיא
 *מּוא ןיא טײטש רע רעכלעװ רַאפ ,ךַאז עגידעּבעל ַא רָאנ

 עעּב רע טשינ .םיא ּוצ טדער רע ןּוא טײקטנָאנ רערַאּבלטימ
 ,ךעלקילג ןיא רע ,םיא טימ ךיז טדײרפ רע רָאנ ,םיא ןופ סעּפצ
 .װ ,ןגָאז םיא ןּוא טָאג ןּבענ ןייטש טנָאנ ױזַא ןָאק רע סָאװ
 טשינ .ּביל םיא טָאה רע יװ ,טָאג ןגָאז ,םיא טימ ךיז טדיירפ רע
 ךיא רע זַא ,רעטעּפש ּוליפַא רָאנ ,ןענעװַאד םייַּב זױלּב רָאנ
 .יװ ,טלײאעג טשינ ךיז רע טָאה ,ןענעװַאד ןּופ ןעגנַאגעגמײהַא

 טיורּב קיטש ַא ןּפַאכ ,ףיול ַא ,שַאװ ַא -- לָאמשרעדנַא ןַא
 ךיז רע טָאה גָאט ַאזַא ןיא ,ןײנ .סױרַא ףרָאד ןיא ךיילג ןּוא
 ,ריד רַאפ ןסע לע ךיא ןּוא םיהַא ךיא יג טציא, :טגָאזעג
 .ןיר ,שיט ןעמירָא םייּב טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע ןּוא "!טָאג
 .,םיא ףיוא ןייז טשינ לקעלפ ןײק לָאז סע זַא ,םיא טכַאמעג
 ,עלצּביצ יד ,למעז יד טגײלעגקעװַא ,ךוטנַאה סָאד טײרּפשעגסיױא
 . .סעטָאג ַא ּוצ יװ ,טרָא ןײז ףיוא סעדעי ,לטסעמ-ץלַאז סָאד
 ,הכרּב יד טגָאזעג ךַױה ,ןשַאװעג ךיז רע טָאה ךָאנרעד ,טסניד
 ןסע ּוצ ןּבױהעגנָא ןּוא ץלַאז ןיא איצומה יד ?טקנוטעגנייא
 טציז טָאג ןַא ,ןעניז ןיא ךיז ןעמּונעגנײרַא ,טכַאזַאּב ,תומיענּב
 . טָאה רע ,םיא רַאפ טסע רע יװ ,ּוצ ךיז טקּוק ןוא םיא רַאפ
 .-בורח ןיא שדקמהי-תיּב סָאד טײצ ןַא ,ןופרעד טסּואװעג ןיוש
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 סָאד ןּוא חּבזמ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ שיט רעד זיא ,ןרָאװעג
 :לדנַאה ןטימ ןוטעג ךיא רע טָאה ױזַא ןּברק ַא ןיא טײצלָאמ
 .ירפ יד *!סױרַא ףרָאד ןיא ,טָאג ,ריד רַאפ ךיא ײג טציא,
 ןזיװַאּב טכַאג רעדמערפ ַא יװ ךיז טָאה סָאװ ,ןוז עגידנגרָאמ
 יד רעטנּוא זַא ,טנָאמרעד טָאה ,געט עגידרעטניװ יד ןיא
 ןיא רֶע שטָאכ ,למיה ַא ךָאנ ךיז טניפעג סערַאמכ ענרעײלּב
 סָאװ ,קַאּפ ןּופ טײקרעװש רעד ןיא טסעגרַאפ רע ,..,טלעטשרַאפ
 ּוצ ,סיפ יד ןּופ טײקטכײפ רעד ןיא .,,סעצײלּפ ענײז טקירד
 ,.רעלײמ ענעפָא יד ךרוד ןײרַאיטניר עטָאלּב יד רעכיעװ
 ןצילּב רערלעפ.יינש יד .טַאהעג לגילפ טלָאװ רע יװ ,טליפ רע
 :עג דרע רעד ףיוא ןטלָאװ למיה רעקיטש יװ ,ןעשטשילּב ןוא
 סָאװ ,למיה ןופ ןרעױט ענעכָארּבעצ עקַאט ןענעז סָאד ,ןגעל
 ןּוא טעּבעג סנדײ עטּוג ןּופ ןלַאפעג דרע רעד ףױא ןענעז
 .עצ יז ןגיל טציא ּפָארַאיץנעּב ַא ןּכבעגעג ײז ןּבָאה שער טימ
 ןיא ןטָאשעצ רעדלעפ יד רעּביא ,עטײרּפשעגסױא ,עטרעטעמש
 רעװ ,טלַארּפעגּפױא ןענעז םימחר-ירעש יד ןּוא .ךוּפ ןגיאיינש
 םעד ךרּוד ךײלג ןעײג תוליפּת ענייז ןּוא ןטעּב ןָאק ליװ סע
 .רעד ןרעװ ייז ןּוא דֹובְּכה-אסּכ ןרַאפ למיה ןעיולּב םענעּפָא
 ,םיקוספ ןעגנוזעגּוצ ךיז טָאה ןּוא ןעגנַאגעג רע זיא ,.סרעה
 .עג ךיז טָאה רע סָאװ ,םיִקּוסּפ ןּוא טקנעדעג טָאה רע סָאװ
 טָאה דלַאּב !ןיז ןדעי ןָא ןּוא שטײט ןדעי ןָא ,ןײלַא טכַאמ
 .ַאֹּב טשינרָאג טָאה סע סָאװ ,סעכלעזַא טרעהרעד סעּפע ךיז
 ַא ןעװעג זיא סע -- ,ךַארּפש רעכעלשטנעמ ןיק ּוצ טגנַאל
 ךיז טָאה רע ןּוא רעטרעװ ןָא גנַאזעג ַא ןּוא יירשעג ךעליירפ
 ',,.ךיז טמעשרַאפ ןוא טנייװעצ ךיז טָאה רע זיּב ,ןגירשעצ ױזַא

 איסט

 ַא ,רעכעלקילג ַא ןעמוקעגמיײהַא זיא רע ןעוו ,לָאמניײא
 ןּופ טכַארּבעגטימ טָאה רע סָאװ ,הנּויח רעד ּביִלּוצ רענעדייפוצ
 יב ןפָארטעגנָא רע טָאה ,ןּבעל ּוצ ךָאװ עּבלַאה ַא ףיוא ףרָאד
 "ףרעג רָאנ טָאה יז ןציז "עקּפּוק עמּורפ, יד טעּב סעמַאמ רעד
 עגידנטָאש יד ןיא ןייז ּוצ הלוח.רקבמ ןעמַאמ רעד טַאהעג
 .לָאמַא סָאװ זיא יז ,ןיײלַא ןעוועג זיא עמַאמ יד ןעװ ,ןטכַאנרַאפ
  ףעד ןיא ןסָאשעג טָאה יז ."עקּפּוק עמּורפ, יד ,ןסקַאװעג רעכעה



 שא םול ש 110

 ,םירבא עריא עלַא ריא טימ ןעמַאזּוצ ןּוא ,ךעלריטַאנמּוא ךיוה
 ןגיױצעגסױא רעגנעל לָאמַא:סָאװ ךיז ןּבָאה רעדלעפ-ןקַאּב עריא
 ייּב רעניײּבקַאּב יד יװ ,ןעװעג גנַאל ךעלשטנעממּוא ןענעז ןּוא
 יֹעג ,עכיוה -- שידרעפ ןעװעג זיא םינּפ ריא ןיא ץלַא ,דרעפ ַא
 ייא ןשיװצ ןּופ טקּוקעגסױרַא ןּבָאה סָאװ ,ןייצ עשידרעפ עטנוז
 עגנַאל עלָאמש ַא ןּוא עּבמָאג ענעגיוצעגסיוא עגנַאל ַא ,ןפיל ער
 ַא ןגָארטעג יז טָאה ,ןסיורדניא טלעק רעד ּבילּוצ ,טציא .,זָאנ
 רעּביא ּפּונק ןסיורג ַא טימ ןרעױא יד רעּביא ןדנּוּברַאפ ךּוט ַא
 -ַאֹּב םיוּב ַא ףױא יװ ךָאמ טימ ןעװעג זיא סָאװ ,עקּפּוק רעד
 ןּבָאה עכלעוװ ,ןציּפש ייװצ סױרַא ןענעז ּפּונק םעד ןּופ ,ןסקַאװ
 טשרעהעג טָאה סָאװ ,טייקלקנּוט רעכעלטכַאנרַאפ רעד ןיא ,טציא
 לגייפ:ןטָאש ענעּבירטעגרעּביא ייווצ ןלָאמעג ,ּבּוטש-ּבלעװעג ןיא
 /  .טנַאװ רעד ףױא

 םעד ףיױא ּבּוטש רעגידנטָאש רעד ןיא ןסעזעג זיא יז
 ןעמַאמ רעד רעּביא ןגױּבעגרעּביא ,טעּב סעמַאמ רעד ןּופ טנַאק
 -ייֵלפ ןעמַאמ רעד ןיא טָאה ןּוא ,ףּוג ןּבלַאה ןסיורג ריא טימ|

 :עג ריא יז טָאה ייּברעד .טדערעגניײרַא טסנרע ןּוא ליטש ,גיס
 :ָאנק ערַאד ,עגנַאל עריא טימ ןײטשרַאפ ּוצ רעסעּב ךָאנ ןּבעג
 ןכערּבסױא ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז ,טָאה יז סָאװ ,רעגניפ עגיכ
 ריא ןּופ ןציּפש יד יװ טקנּוּפ ,ןּבָאה סָאװ ןּוא ןקַאנקסיוא ןּוא
 זַא ,טנַאװ רעד ףיוא ןטָאש ןיא טנכייצעג ךיז גידארֹומ ,ךּוט
 ַא ףרָאד ןופ קעּפ יד טימ ןעמּוקנײרַא ןלאיחי ןעזרעד טָאה יז
 ,ןּבעגעג ץכערק ןרעטיּב ַא יז טָאה ,ןסַאנ ַא ןֹוא ןטיינשרַאפ
 ןעמ טָאה ןעלקָאש סָאד) ּפָאק ןטימ םיא ףיוא טלקָאשעג גנַאל
 ףיוא ןטָאש ןּופ ןעגנּוגעװַאּב עגידרעטיצ יד ןיא ןעזעגנָא רעמ
 :ַאּב טימ טגערפעג ןּוא (עקפּוק רעד ףיױא רעדיײא ,טנַאװ רעד
 : ןרעיוד

 ?לאיחי ,ןענרעל-הרוּת ןייד זיא סָאד --
 טלעטשעגקעװַא ןּוא יינש ןּופ טּפַאלקעגּפָא ךיז טָאה לאיחי

 ,סעילפָאטרַאק לקעז סָאד
 טרעהעגפיוא טשינ ץלַא טָאה "עקּפּוק עמורפ, יד רעּבָא

 :ןעדַאי ּוצ
 - !לאיחי ,ןענעװַאד ּוצ החנמ טייצ ןיוש זיא סע --

 ,טנָאמרעד יז טָאה
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 ,ןײרַא שרדמה-תיּב ןיא טלייאעג ךיז טָאה לאיחי
 .תיּב ןּופ בירעמ ךָאנ ןעמוקעגמיײהַא קירוצ זיא רע זַא

 ּבּוטש ןיא .ןברוח ַא ּבּוטש ןיא ןפָאוטעגנָא רע טָאה ,שרדמה
 רעדניק עניילק יד ןּוא עמַאמ יד .רעטסניפ;קָאטש ןעװעג זיא
 ,טרעמָאיעג ןּוא טניײװעג ןּבָאה

 -עג ןטסגנַא ןיא לאיחי טָאה - !ןעשעג זיא סָאװ --
 : - ,טגערפ

 קילעקעיּפ ןפױא לצלעה-ןיק סָאד טָאה רע ןעװ טשרע
 רע טָאה ,(טצּונַאב תּבש ףױא רָאנ ןעמ טָאה טכיל) ןדנּוצעגנָא
 ןיא ןטסױפ יד טימ ךיז טגָאלש טעּב ןיא עמַאמ יד :ןעזרעד
 .מּוא ןַא טימ טמֹורּב ןּוא ןײרַא טסּורּב רעמירָא ,רערַאד רעד
 ;עמיטש רעכ ,לשטנעמ

 ּפעט עגידרעייפ ןיא ןענערּב ךימ טעװ ןעמ ,סייוו ךיא --
 !ּפָאק ןיימ ךָאנ ךָארּב ַא ןייז טעװ סע ,סייװ ךיא ,םונהיג ןיא
 ךיא !דניק ןגיא ןיימ ןענרעל ןּופ טעשטּומעלַאּב ּבָאה ךיא
 {רימ רַאפ גיניי:ּוצ ןייז טעװ םונהיג סָאד ,סייװ

 סױרַא רעדניק עניילק יד ןענעז ןייװעג סעמַאמ רעד ףױא
 ןייק טנָאקעג טשינ ךיז טָאה לאיחי ,ןרעמָאי ךעלקערש ַא טימ
 טָאה דלַאּב .טלפייווצרַאפ טּונימ ַא ןענַאטשעג זיא ןּוא ןּבעג;הצע
 ,העּושי רעגיצנייא.ןּוא;ןיא רעד ןָא טנָאמרעד רעּבָא ךי רע
 .ןפָאלעג טציא זיא רע ןכלעװ ךָאנ ,ךּורְּב 'ר ןכש םעד

 ,ןענַאד ןּופ ןגָאיסױרַא ץלָאה;רעגלַאװ ַא טימ יז טסלָאז -
 גקנײרַא ָאד לָאמַאכָאנ טעװ "עקּפּוק, ענהפירט יד זַא !לאיחי
 ,ךעּבעג ,יז טָאה יז !ןגָאיסױרַא ןקעטש ַא טימ יז ּוטסלָאז ,ןעמ
 .ךּורֹּב 'ר טגָאז -- !םונהיג ןטימ ןקָארשעגנָא

 טָאה ,רעקנַארק רעטלפייווצרַאפ רעד ּוצ ךיז גידנעדנעו ןּוא
 ; ריא ייּב ןטעּבעג ךיז רע

 ךָאד ףרַאד ןעמ !םונהיג סָאד ריד טמּוק סָאװרַאפ --
 ןיא ןקישרַאפ ןלעװ ךיד לָאז ןעמ זַא ,ץרַאה שירעטָאט ַא ןּבָאה
 רעטּוּפ ןיא ךעלעדניה !|ןעגנַאגעג ּוטסיּב רעלעּב ףיוא תוררש ּוצ ?טלעװ רעד ףױא ּוטסָאה גָאטליױאװ ַאזַא ,סָאװ !םינהיג
 טשינ זיא טָאג ?םונהיג ריד טמּוק סָאװרַאפ !ןסעגעג ֹוטסָאה
 ּוא רׁשֹוי ָאד ךיוא ןיא טלעװ רענעי ףױא ןּוא ,רעטכעלש ַאזַא
 ךימ .טלעװ ַא רקפה זיא סע זַא ,טשינ ןײמ .קדצידיתיּב ט
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 טסָאה ּוד יװ ,ןגָאז יז לעװ ךיא .תודע ןַא רַאפ ןפּור ייז ןלָאז

 ןֹוז .ַא ןּוא ןַאמ ַא ןּוא טרעטַאמעג ןּוא טגָאלּפעג ,ךעּבענ ,ךיד

 סָאװ ,ןרָאװעגיקנַארק טסיּב ּוד ןזַא !ןטלַאהעגנָא הרֹוּת רעד ײּ

 !ךיא גערפ םונהיג סָאד ריד טמּוק סָאװרַאפ !ןּוט ּוטסנָאק

 ןטָארּב ןּוא ןענערּב ךיז טעװ "עקּפוקג יד !טשינ ריא ּביולג

 ןּוא סטכעלש טָאג ףױא טדער יז לײװ רַאּפרעד! ,םונהיג ןיא

 ןדעףג ןגיטכיל ַא ןּבָאה טסעװ ּוד .רעדניק עשידײ טגינייּפ

 ןופ יז ּוטסלָאז ץלָאה-רעגלַאװ ַא טימ !לאיחי !ןּבָאה ּוטסעװ

 !לאיחי ,טסרעה ּוד ! ןּבײרטסױרַא ןענַאד

 ,רעטרעװ סכּורּב 'ר ןּופ ןרָאװעג טסיירטעג זיא הקבר

 .טסײרטעג ןּבױהעגנָא יז טָאה ,ןגָאלק ּוצ טלפייווצרַאפ טָאטשנָא

 םיא ּוצ טקערטשעגסיוא יז טָאה ,ןלאיחי ןעזרעד .,ןצכולש ּוצ

 יעג ןּוא םיא ןיא ןטלַאהַאּב ןוא טרעמַאלקעג ךיז ןּוא טנעה יד

 .ןײרַא םיא ןיא טנייװ
 ,תקידצ ַא ךָאד טסיּב !עמַאמ ?ריד ןיא סָאװ !עמַאמ --

 ?עמַאמ ,ּוטסדער סָאװ

 הקבר טָאה -- ! ךיוא ךָאד טגָאז עטַאט רעד ןּוא --

 !ארֹומ ױזַא ּבָאה ךיא ,לאיחי -- ,טנייוװעג

 ,רעטּוג ַא ןיא טָאג ,טשינ ייז ּביולג ,עמַאמ --|

 ןײרַא קירוצ ךּורֹּב ןיא ,טגיאּורַאּב ךיז טָאה הקבר זַא

 .ילַּב טקישעגנײרַא רע טָאה רַאפרעד ןּוא ,ּבּוטש ןיא ךיז ּוצ

 .ןעלעמ
 "ענ ו!ּפָאק ריא ףיוא ןייגסיוא ןלָאז תומולח עזײּב עלַא --

 ַא טימ ןעמּוקעגנײרַא עלעמילּב זיא -- !יז ןקָארשעגנָא ,ךעּב

 -- .תחּפשמ רעד רַאפ טכָאקענּפָא טָאה יז סָאװ ,ץכעקעג לּפעט

 רַאפ ןײרַאיסיג ןּוא לפעל ַא ןּוא רעלעט ַא סענ ,לאיחי ,ַאנ

 .שיט םּוצ ןטײרג ןטלַא ןיימ ןײרַא זּומ ךיא .ןעמַאמ רעד

 ץכעקעג רעלעט ַא ןסָאגעגנָא ןעמַאמ רעד טָאה לאיהי

 עג הקבר טָאה םיוק רָאנ .ןײרַאטעּב ןיא ריא טגנַאלרעד ןּוא

 ןלַאפעגנײרַא רעדיװ יז זיא ,ליומ ריא ּוצ לפעל םעד ןעמונ

 "עקּפוק, יד רעכלעװ ןיא ,ןײּפ ןוא קערש ןּופ ץענ רעד ןיא

 ינָא ןוא רעלעט םעד טקּורעגקעװַא טָאה יז ,טּבעװעגניײא יז טָאה

 ןוא ץיה ןופ עריא טימ טָאה יז .ןעירש ּוצ דליװ ןּביוהעג

 טָאה יז ןעזעג ןעגנּואעז עדליװ ןגיוא עטרעטַאמעגסיוא ןטסגנַא
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 סָאװ ,לאינד ַא םענייא ןגעװ ,"לאּונמע, רפס ַא ןגעװ טדערעג
 .ערּב יד ןעזעג ןוא טייהרעגידעּבעל םונהיג םעד טכּוזַאּב טָאה
 ןיא ןטלַאה סָאװ ,סרעטָאנרעּפיּפ ןּוא ןשידגע ,ןעגנַאלש עגידנענ
 ינַא ןּוא האוצ ןּופ ןכייט ןּוא ,רעּבײל עכעלשטנעמ ןסערפ ןייא
 ןעקנירט רעּבײל עכעלשטנעמ עכלעוו ןיא ,סעװטסדּוקסַאּפ ערעד

 סָאװ ,סהיח קחצי 'ר ַא ,תפומילעּב ַא םענײא ןּופ ןּוא .ךיז
 .םעד ןכּוזַאּב ּוצ היכז עטפַאהלפײװצ יד טַאהעג ךױא טָאה
 ַא יװ ,ןעזעג ײּברעד טָאה ןּוא טײצ-סנּבעל ןייז ןיא םוגהיג
 ַא ּוצ ןדניּבעגּוצ ןטסּורּב ערעײז טימ ןענעז דניק ַא טימ יורפ
 ."ד זַא ןעמ טּפשמ סָאד ןּוא .תֹוחּור ןּוא םידש ןופ ןגָאװ
 ןּוא .ןענרעל ןּופ דניק ריא טעשטומעלַאּב טָאה יז לײװ ,יורפ
 ןלאיהי טעשטּומעלַאּב יז לײװ ,ןּוט ױזַא ךוא ןעמ טעװ ריא וצ
 : ,ןענרעל ןּופ

 .ןיוש ןּבָאה דיר עגייז ,טלפייװצרַאפ ןרָאװעג זיא לאיחי
 .ןפלָאהעג טשינרָאג

 .ַאבמּוא טקיקעג רָאנ ,טנײװעג טשינ רעמ טָאה עמַאמ יד
 ןּופ .רָצכעל עפיט יד ןּופ ןגױא ערַאטש עריא טימ ךעצלגעװ

 ײױזַא ,טסגנַא יד ןּוא שּואי רעד טקיקעגסױרַא טָאה םינּפ ךיא
 ףיוא טרַאװ סָאװ ,טנּור;ּפָא םעד ןעועג ןעװעג טלָאװ יז יװ
 .ךַאפ ּוצ יז ,ןּבעל ןּופ גנַאגסױרַא םעד ײּב ,1ײל ַא יװ ,ריא
 ןעמַאמ רעד טָאה סָאװ ,קערש יד טליפרעד טָאה לאיחי .ןקּוצ
 .ןליפַא ןָאק טציא ,ןײנ ,ףליה טכּוועג טָאה ןּוא ,ןעמּונעגנּורַא
 ןּוא .שרעדנַא סעּפע טכּוו רע .,ןפלעה טשינ רעמ ךורּב 'רי

 . חע ןכלעװ ,םיליהּת ןופ קוסּפ רעד ןלַאפעגנייא םיא זיא םיצולּפ

 . טּוג ױזַא ךיז טָאה סָאװ ןּוא ,גינײװגסיא ןּופ טנעקעג טָאה
 ,טָאג ??ירזע אובי ןיֵאמ 'ה, :עיצַאוטיס ןייז ּוצ טסַאּפעגּוצ
 טימ ךיז טרעפטנערַאפ ןּוא (ףליה ןײמ ןעמּוק טעװ ןענַאװ ןּופ
 ןעוו "..'ה לא ארקא יל רצּב, :םיליהּת ןופ קּוסַּפ ןרעדנַא ןַא
 ןיק טָאה רע יװ ױזַא ןּוא טָאג ּוצ ךיא ףּור ,גנע רימ זיא סע
 ,למיליהּת א טשימעגפיוא רע טָאה ,טַאהעג טשינ הצע ערעדנַא
 . ןּביױהעגנָא ןּוא קיל.קעיּפ ןּופ לדניק םייּב ךיז טצעזעגקעװַא
 ןּופ ןּבױהעגנָא טָאה רע .עמיטש רענעכָארּבעג ַא טימ ןגָאז ּוצ
 ,םיליהּת םעד טשימעגפיוא טָאה רע ּואו ,ןטימ

 ןלעטש רעטרעװ יד סָאװ ,ןעװעג סניײאצלַא םיא זיא סע
 .8 ,רינ.םיליהּת רעד ,סָא םולש
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 קעיר

 .-וממתוסי

 סָאװ ,םעגייא רַאפ טדערעג ןּבָאה ייז .טציא טליפרעד ןּוא טליפ ,לאיחי ,רע סָאװ ,טגָאזעג ןּוא טקירדעגסיוא ןּכָאה ייז ,ןעמוקַאּב שטייט ןרעדנַא ץנַאג ַא ךיוא לָאמַאטימ ןּבָאה רעטרעװ יד ןּוא דיל ןוא תויצ ענייז ןטָאנקעגנײרַא יז ןיא טָאה רע ,ןיימ םענעגײא ןייז ןּבעגעגנײרַא ייז ןיא סָאה רע .רָאפ ךיז טימ
 ...גָאלְק ןייז טגָאלקעג רע טָאה םיא רַאפ ןוא ןענַאטשעג רע זיא םיא רַאפ .ןעועג רע טָאה ?םענייא םעד ןּוא ,ןטכירַאפ ּוצ ץלַא חוּכּב ןיא ןוא ץלַא טסייװ ןּוא ץלַא ןָאק

 םעד ןיא טלקעהעגנָא ךיז ןּבָאה עכלעװ ,ןגױא עכעלגעװַאּבמּוא עריא טימ טעּב ןּוּכ טרַאטשעגסױרַא ץלַא טָאה עמַאמ יד
 ינ ַא ףױא טציו לאיחי .םיא טעז יז ,ןגָאז.םיִלהּת דניק ריא יז טרעהרעד לָאמַאטימ ,טציא טעז יז סָאװ ,דליּב ןכעלמייהמּו+
 לּפענ ַא יװ ןענעז סָאװ ,םידעפ:רעסַאװ עטּבעװרַאפ ךרּוד ןּוא ,םיחּולש-ספליה ןּוא ,טסיירט ןעװעג ןרערט יד ןױש ןענעז טציא ,טסגנַא-טױט רעטרַאטשרַאפ ריא ּוצ ןיילסוא ןַא ןּוא זיילּכיוא ןַא ןּבעגעג ןּוא ןגױא עריא ןופ טלעװקעגסױרַא שירפ ןּבָאה ןרערט םָארטש ַא .רעטּומ ןייז רַאפ סעּב ןּוא לקנעּב גירעד
 רעד ןּופ טײקטנַאּפשעג ןּופ ,יז טָאה ,טעז יז סָאװ ,םעז ןגעװ ןּבעגּפָא גנונעכער ַא ךיז גידנענָאק טשינ ,ןקורדנייא עײנ ןעמ .ענוצפיוא דימיּוצ ,ןטכױלַאּב ךעלנײװעגמוא זיא ,ינק יד ףיוא םיִליהַּת ןטימ ,טציז לאיחי ןכלעװ ןיא ,לקניװ סָאד זַא ,טכַאד .עגסיוא ריא ךיז טָאה ,ךעלטייה.ןגיוא עריא רעּביא ןעגנ עו
 .םיוא ךיז ןּופ גידנפרַאװסױרַא ,ןעלמירד וצ ןּביוהעגנֶצ ,ןגע'עג תמשנ ריא ףיוא ןעגנַאלש יװ ןענעז סָאװ ,ןטסגנַא ןּוא קערש
 ךעלדנע .ןײװעג שידניק גידנעשעה ַא ןיא ןעגנַאגעגרעּבּוא סָאד ןיא רעטעּפש .ןצכערק ןּוא ןעיירשעגסיוא עגידנצכולש ,עגידנזעל
 ןײרַא טלעװ רערעדנַא ןַא ןיא ןעמואװשעגקעװַא ןיא ןּוא טליטשעגניא ךיז יז טָאה

 ףעװ סָאד טָאה ,דלַאװ ןרעטסניפ ןצרַאװש םעד ןּופ גנַאגסױא םעד ייּב ,טרָאד ,תויח ענירמוא ערעדנַא ןּוא סרעטָאנרעּפיּפ ןּוא ןשידגע טימ ןעװעגילּופ זיִא סָאװ .סױרַא ךלַאװ ןרעטסניֿפ ןצרַאװש ַא ןופ גנַאגסױא סע9 יב ,טרָאד -- -- -ה
 ךעלגייוועגמּוא שילמיה ַא ןעװעג ןיא סע ,ריא ףיוא טרַאװעג
 טימ לופ ,רעגיטכיל ַא ןעװעג זיא סע ןּוא ,דלעפ ןטכױלַאּב
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 ןסעזעג ןענעז ןדי ןּוא ,שרדמהיתיּב רענעטכױלַאּביטכיל-תּבש

 עגילײה ןיא טנרעלעג ןּבָאה ןּוא ןעלטיק ןּוא םיתילט ןיא
 ןיא רעטומ רענעּברָאטשעג ריא טימ ןענַאטשעג זיא יז ,תורמג

 ןוא טקיקעגּפָארַא ןטעכַאטש יד ךרּוד טָאה ןּוא לּוש-רעּבײװ רעד

 ףעּביא ךיז טלקָאש ןּוא ןדיי יד טימ טציז לאיחי יװ ,ןעזעג
 ,תורמג עגילייה יד

 טָאה ,ןגָאז.םיִליהּת ןּופ ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה לאיחי זַא

 ןשידניק ןגיאּור ַא טימ טנײשַאּב ןעזעג םינּפ סרעטומ רעד רע
 ןופ רעגניפ.ץיּפש יד ףיוא טלָאװעג טָאה רע .לכיימש .ףָאלש

 לררפ ךָאנ ןיא סע םירָאװ ,שרדמהי-תיּב ןיא ןיײג ,סױרַא ּבּוטש

 ןוא טרעדנואװרַאפ טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה רעטּומ יד .ןעװעג

 ;טלעװ רעד ףיוא טקיקעגמּורַא ךיז דמערפ טָאה
 !דניק ןיימ ,ןעװעג ּוטסיּב סָאד --

 | 1 עמַאמ ,ּואוו --
 .,,טשינרָאג --

 .טכַארטרַאפ שירעמיורט ךיז טָאה הקבר

 }ײװ סעּפע ריד טּוט סע !עמַאנ ,ריד זיא סָאװ --
 *עג ךיז טָאה יז ןּוא -- ,רעמ טשינרָאג ןיוש ,ןיינ --

 ןיא ,דגיק ןיימ ,ײג -- .טשיװעג םינּפ ןופ ןרערט יד ,טסיירט
 ,.טלַאק ךָאד ןיא ּבּוטש ןיא ָאד ,ןײרַאישרדמה-תיּב

 טשינ טסלָאז ּוד ,ןזָאל ּוצ ןײלַא ךיז ארומ ּבָאה ךיא --

 | ןענײװ רעדיװ
 -יװ ךיז טָאה יז ןּוא -- 1 ןענײװ ךיא לָאז סָאװרַאפ --

 ,טנייװעצ רעד

 ! ךָאד טסעז --

 -שרדמה-תיּב ןיא ײג .ןענײװ רעמ טשינ לעװ ךיא --

 { ןײרַא
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 {} לטיּפַאק

 ןטַאט ןבָאנ טייג לאיהי

 ןיא רע ,לטעטש ןשידיײ ןיא רעטניװ רעד טייטש גנַאל
 ןּוא געט יד ןיײרַא םיא ןיא ןלַאפ סע ,ָאנד ַא ןָא סַאפ ַא יװ
 ןבָאה ,ןלופנָא ךיז לָאז סַאפ סָאד זַא ,טשינ טעז ןעמ ןּוא ןכָאװ יד
 ענרעײלּב טימ ןרעױט עשילמיה יד טקַאהרַאפ לָאמגיײא ךיז
 טרַאװרעד ןעמ .חסּפ רַאפ טרַאה ןיּב ױזַא יז ןעייטש ,סערַאמכי
 ײּב ןגיוצעג תולג רעד ךיו טָאה .שרעדנַא טשינרָאג ךיוא
 געט יד  ,גנּונפָאה ןּופ לָארטש ןדעי ןָא ּבוטש ןיא ןהקבר
 ןעמעלַא ײז טָאה טױנ יד ,ןרעדנַא ןפיוא רענייא ךיילג ןענעז
 ..טעטיוטעג עלַא ייז טָאה ןּוא ןריוּבעג

 .ײװ ױזַא ,טרעהעג טשינ ןעמ טָאה השמ-ךּורּב ןטַאט ןופ
 יװ ןרָאװעג-ןלַאפרַאפ רע ןיא ױזַא ןיּבר םּוצ קעװַא זיא רע
 סָאװ ,דיסח רעגידנרעדנַאװ ַא טָאה לָאמַא ;ןײרַא רעסַאװ . ןיא
 .ךורב ןּופ סּורג ַא ןּבעגעגּפָא ,לטעטש סָאד ןעגנַאגעגכרודַא זיא:
 טשינ םיא ףיוא ,עטתינולּפ ןייז ,ךיז יז טָאה קנילפ ױזַא; ,ןהשמ

 המשנ ןייז סָאװ ,סָאד ןענופעג רע טָאה ןיּבר םייּב ,ןטכיר ּוצ- .
 ןעמּונעג-ּבילרַאפ טָאה הקבר *...טרָאד טּוג םיא זיא סע ןּוא ,טכוז
 ּוצ רע טעװ ריא ייּב ,יסָאװ .לֹוע ריא עּביל טימ ןגָארטעג ןוא
 ריא ןיא ןּפעלשנײרַאטימ םיא ךָאנ סָאװרַאפ ןּוא 1ןעמּוק סעּפע
 ןצרַאװשרַאפ ךע:ענ ךיז ןּומ יז סָאװ ,גונעג 1ןײרַא קילגמּוא
 סָאװ ךָאד רע טסיײװ ,טרָאד טציז רע זַא ,אלימ .םינּפ סָאד
 {טּוט רע'

 .עג טכעלש ױזַא ןעמַאמ רעד טימ ןיא ,רעּבָא סנטצעל
 ,ןעגנערּבּוצמײהַא ןטַאט םעד ןרעלק טזומעג טָאה ןעמ ןַא ,ןעגנַאג
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 ךּורּב 'ר ןכש רעד ןוא בּורח רעיײז ןרָאװעג ןיא הקבר םירָאװ
 :ןלאיהי ּוצ טגָאזעג טָאה

 ןטַאט םעד ןעז ףרַאד ןעמ ,טּוג טשינ ןיא סע ,לאיחי --
 | .ןעגנערּבוצמײהַא

 { םיהַא ןטַאט םעד ןעמ טגנערּב ױזַא יװ רעּבָא
 טָאה ןײרַא שרדמה-תיּב ןיא ןעגנַאגעג לאיחי טלמּונַא זיא|

 ךיא הבקנייד-לריאמ .הבקנייד.לריאמ ףיוא ןפָארטעגנָא רע
 ןדעי ךיז טָאה סָאװ ,"קינמירפס.רכומ, רעגידנרעדנַאװ ַא ןעװעג
 ,םירפס קעּפ ענײז טימ לטעטש ןיא ןזיװַאּב גנילירפ רַאפי

 ףעּביא עלעגעװ ןײז טימ טריפעגמּורַא טָאה רע עכלעװ
 ןיא רע סָאװ ,ןעקנַאדרַאפ ּוצ לאיחי טָאה םיא ,הנידמ רעד)
 .ןעמוקעגסױרַא טלעװ רעסיורג רעד ןיא לָאמ ןטשרע םּוצ

 כד טימ שיט ןסיורג םייב ןענַאטשעג ױזַא ןיא לאיחי יװ |
 יד ןגױא יד טימ ןעגנולשעג טָאה ןוא םירפס עטגײלעגסױא
 ןרעװ סע עכלעװ ןיא ,ךעלמירפס ענעטינשעגפיוא טשינ ךָאנ עיינ
 -: ,ןדיי עגיליה ןּופ תוישעמ עכעלרעדנואו עכלעזַא טלײצרעד

 :םיא ּוצ טגָאזעג ןּוא טכַארטַאּב הבקנייד:לריאמ םיא טָאה
 ףיוא ןּבעג ריד ךיא לעװ ,לגני ,לרפס ַא טסליװ --

 | ,ןלָאצוצסיױא
 .ןלָאצַאּב ּוצ ןּכָאה ךייא לעװ ךיא יצ ,טשינ ךָאד סייוו ךיא --
 ,סָאװ ּוטסײװ .ךיוא לגני ךעלרע ןַא רָאג ךָאד ּוטזיּב --

 טסנָאק !טנעה עקרַאטש סעּפע טסָאה ,ןטעּברַאּפָא רימ וטסעװ
 ,..? קַאּפ ַא ןּפעלש

 םצלש ךיא ,ןפעלש ּוצ טניואװעג ךיא ןיּב קעפ ,ָאי -
 .ףרָאד ןפיוא הרוחס טימ קעּפ ןעמַאמ רעד רַאֿפ

 יא ןוא סכַאװש ַא ןעװעג ןזיא סָאװ ,"הבקנייד-:לריאמ,
 טנעה עקרַאטש סלאיחי טכַארטַאּב ןגינעגרַאפ טימ טָאה סניילק
 :טדײרפרעד רעיײז ךיז רע טָאה ,ןקּור ןטרילּוקסּומ ןייז ןּוא

 רימ ייּב ךיז ּוטסלָאװ רשפא ,לגניי ,סָאװ רָאג ּוטסייװ --
 ףימ לָאז רע ןַא ,לגניי קרַאטש ַא ןּבָאה ףרַאד ךיא ,ןעגנידרַאּפ
 | ןגָארטמּורַא ןּבוטש יד ןיא םירפס קעּפ יד ןפלעה

 , ףקנַארק זיא יז ,ןפלעה ןעמַאמ רעד ףרַאדַאּב ךיא --
 , ?עטַאט רעד זיא ּואװ ןּוא --
 .וָאשַאמָאט ןיא ןיּבר םיּב ןיא עטַאט רעד --
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 טרָאד ןענַאדנופ עקַאט ךָאד רָאפ ךיא !װָאשַאמָאט ןיא --
 ךיא ,טימ רימ טימ ךיד ּפָאכ ,לגני ,סָאװ רָאג ּוטסײװ ,ןיהַא
 רַאפרעד רימ ּוטסעװ ,תואצוה ענײמ ףיוא ןעמענטימ ךיד לעװ
 ,.םירפס יד טימ ןפלעה

 ,ךירּב יר ןכש ןטימ םייהרעדניא טדערעגרעּביא טָאה לאיחי
 .נײא טָאה הקבר .ןעמַאמ רעד טימ טדערעגרעּביא ןּבָאה עדייּב-
 זַא ,טליפעג טּושּפ טָאה יז ,ךַאז עכײלג ַא זיא סע זַא ,ןעועג
 .רעּביא *ןּבלַאװש , עריא טלָאװעג טָאה ןּוא ,הלילח ,ךיז טקע יז
 .ףיורעד ןעגנַאגעגנײא יז ןיא -- טנעה סהשמ-ךּורּב ןיא ןּבעג
 יד טימ עמַאמ יד ךיז ףױא ןעמּונעג טָאה עטנכש יד עלעמילּב
 ;ןלאיחי ּוצ טגָאזעג טָאה ךּורּב 'ר ןּוא ,ןגרָאזַאּב ּוצ רעדניק

 ײּב םײהַא םיא גנערּב ןּוא ןטַאט ןכָאנ רָאנ ײג ּוד --
 !רימ ףיוא ךיד זָאלרַאפ עגירעּביא סָאד ןּוא ,ןרעױא יד

 ןיא קינמירפס.רכומ םעד טימ טּפעלשעג לאיחי ךיז טָאה
 ,םירפס יד טימ דיוּב ןייז

 ,םידירַאי יד ןופ* קעּפ ןּפעלש טנָאקעג ךָאנ טָאה לאיחי
 טימ קעּפ סעצײלּפ ענייז ףיוא טנדָאלעגנָא הבקנייד-לריאמ טָאה
 ,ןגנוי ןײז ףױא ףױרַא טנָאקעג רָאנ טָאה סע ליפיװ ,םירפסי
 ,עיצנַאטס רעד ףיוא ןגָארטעג ײז טָאה לאיחי ,ןקּור ןלָאמש'
 טגײלעגסױא ,שרדמהיתיּב ןיא -- טלעטשעגּפָא ךיז טָאה'מ ּואװי
 .עג סָאד ,ףליהיּוצ ןעלריאמ ךיז טלעטשעג ןּוא שיט ןפיוא יז
 ןגָארטעגמּורַא רעּבָא ,שרדמה-תיּב ןיא טַאהעג ןעמ טָאה לּבלעװ
 ,תוניחּת טימ ךעלקעּפ רעזײה יד רעּביא גָאט ןצנַאג ַא ןעמ סטָאה
 ןעמ ןיא טכַאניײּב .רעּבײװ עמּורפ טפױקרַאֿפ ןוא םירודיס טימ
 טימ לּופ לּביטש ַא ןיא ,עיצנַאטס רעגיליצ ַא ןיא ןפָאלשעג
 ןצנַאװ ןוא ןדיי

 ,ֿלדנַאה םּוצ טצונַאּב ןלאיחי טָאה לריאמ סָאװ ,םעד ץּוח ַא
 ..ךיורּבעג םענעגיא ןרַאפ טדנעװעגנָא ךױא םיא רע טָאה
 זַא ,טײקכַאװש ַא טַאהעג קינמירפס.רכומ רעד טָאה לּכיםדוק
 ןרַאפ ןטנװָא יד ןיא עטַאיּפ רעד ןיא ןצַארק םיא לָאז ןעמ
 ףע .גּונעת רעטסערג "סהבקנא יד ןעװעג ןיא סָאד ,ןייג.ןפָאלש
 ןיא טצַארקעג םיא טָאה ןעמ ןַא ןּוא ,רעגידלציק ַא ןעװעג זיא
 .ציק רַאפ ןטלַאהעגסױא טשינ טעמּכ סע רע טָאה ,עטַאיּפ רעד
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 .עג ,ןּבעל סָאד יװ טַאהעג-ּביל סע רע טָאה ךָאד ןּוא .יירעל

 :גּונעּת ןּופ טצכערק

 ,.!עלעסיּב ַא ךָאנ ,ןעשעג טשינ רימ ןיא יײװ יוא --

 !עלעסיּב ַא ךָאנ ,לאיח"
 יעג ןײג-ןפָאלש ןרַאפ טנװָא ןדעי םיא טָאה לאיחי ןוא

 עטײװצ יד .ןקּור ןיא ָאד ,סעטַאיּפ יד ןיא ָאד ןצַארק טזומ

 טָאה רע ,ןעקניוט ּוצ ײט ןעװעג ןיא "הבקנ, רעד ןּופ הװאּת
 ,עלעטסעק ןרעצלָאה ןַײלק ַא םירפס קעּפ יד ןשיװצ טאהעג

 יװ ,ןטיהעגּבָא טָאה רע סעכלעװ ,רעסעלש ריפ טימ ןסָאלטרַאפ

 ןענעז תואופר יד .תואופר טימ לּופ עלעטסעק ַא .רצוא ןַא
 .עגטימ טָאה ךיי רעד סָאװ ,ןעייט ענעדישרַאפ ןּופ ןענאטשַאּב

 .עלּב ,ןעלצרָאװ ,רעצכעטיירק םינימ ענעדישרַאפ ,ךיז טימ טריפ

 ענעדישרַאפ רַאפ תואּופר עטװאורּפעגסיױא -- ייה ,ןעמּולּב ,רעט

 לופ ןעװעג ה"ּב ןיא הבקנייד.לריאמ יװ ױזַא ןּוא ,ןטײהקנַארק
 .רַאפ יד רַאפ ןעייט עלַא יד טצונַאּב רע טָאה ,ןטײהקנַארק טימ

 .סיוא טנָאקעג טָאה רע .ןשינעכעטש ןּוא ןשינעכערּב ענעדיש

 ,טסואװעג טשינ טָאה ןעמ ."/בקנג יד ,םי ןצנַאג ַא ןעקנירט

 רעסַאװ ןכיט עגידנדיז ןּוא "םימימ עטכָאקעג עלַא יד ּואװ
 יעג טָאה רע סָאװ ,ןעײט יד טול ,ךיוּב ןייז ןיא ןיהַא ן'מּוק

 .ןתיױל ַא יװ ,קיד ןּוא סיורג ןייז טוּומעג רע טָאה ,ןעקנורט
 רע סָאװ ,עלעסעק גיטרַאנגײא ןַא טצינַאּב רע טָאה ןעײט יד ּוצ

 ןּביוהעגפיוא ,לצעט ַא טימ לגירק ַא ,ךיז טימ טריפעגטימ טָאה

 ןענעװַאד ןכָאנ הדובע עטשרע יד ןעװעג ןיא ,ירפרעדניא ךיז
 רעד ןיא רעסַאװ ןטָאזעג ךָאנ עלעסעק ןטימ ןלאיחי ןקיש ּוצ

 ,ןײרַא-ךיק
 ,ןיינ ..,! ײט-"ןעדנילג םעד לטסעק ןּופ סױרַא רָאנ םענ --

 יד רַאפ טּוג ןיא סָאװ ,ײט-"לצרָאװ, םעד סױרַא רעסעּב םענ

 ,.6ןגָאמ ןיא םירעװ
 ,גָאט ןצנַאג ַא ןעגנַאגעגנָא סע ןיא ױזַא

 ּואװ.ץיגרע ןּופ ןעגנערּב ןפיול ּוטסעװ רשפא ,לאיחי --
  רעסַאװ סײה עלעסעק ַא

 ןיא ןעגנַאגעג ,עלעסעק סָאד ןעמונעג טָאה לאיחי ןּוא

 ןעלריאמ 'ר רַאפ ןגָארקעגסױרַא תונמחר רַאפ ןּוא ןּבוטש עדמערפ
 ןיא ןיא סָאװ ,רעסַאװ טכָאקעג גידיז טימ עלעסעק שירפ ַא
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 "סענעדײג רעד ןיא ןרָאװעג-ןדנּואװשרַאפ רעטעּפש טּונימ ַא

 -עגניהַא ןיא סע ואחװ ,טסּואװעג טשינ טָאה'מ ןּוא ןײרַא-לכייּב

 ..ןעמוק
 -עג טָאה רע ,ןגָארטעגרעּביא גנידצלַא רעּבָא טָאה לאיחי

 .ןּבוטשײטיד ןיא םירפס טימ קעּפ יד "הבקנ, רעד ךָאנ טּפעלש
 ,קירּוצ ןּוא שרדמהיתיּב ןיא הינסכא רעד ןּופ טּפעלשעג ,םורָא

 -ִמּורַא ,ןײג ןפָאלש ןרַאפ סעטַאיּפ יד ןיא ןעלריאמ טצַארקעג

 ,רעסַאװ ךעלעסעק טלטעּבעג ןּוא ןּבּוטש עשידיי ןיא ןטָאלעג

 ,טכַאנײּב טלעק רַאפ ןרָאװעג-ןריורפעג ,גָאטײּב תחדק'ס ןסעגעג
 .רעגירעגנוה ַא גידנעטש ,ןסילשעגּפָא-ןּוא ןסירעגּפָא ןעגנַאגעג

 טָאה רע ליפיװ ךעלמ רפס טאהעג רע טָאה ,רעּבָא רַאפרעד

 .תונמחר ןײא ,ךעלמירפס ןיא ןדָאּבעג ךיז טָאה רע ,טלָאװעג

 גונעג טַאהעג טשינ טָאה רע סָאװ ,ןעװעג ךעּבענ רעּבָא זיא

 טלָאװעג ןּוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע רָאנ יװ .ייז רַאפ טייצ

 4 ןפּורעג "ענעדײ יד דלַאּב םיא טָאה ,לרפס ַא ןיא ןקיקנײרַא
 ַא ןּבעג ּוטסעװ רשפא !ּוטסציז סָאװ ,לאיחי ,ּונֵא --

 ! רעסַאװ עלעסעק ַא ןעגנערּב ןּוא גנורּפש
 ןעװעג רעּבָא ןיא ,גָאט רַאפ טכַאמעג טכַאנ יד טָאה רע

 ןײק טַאהעג טשינ רע טָאה הינסכא רעד ףיוא סָאװ ,הרצ יד

 רעֶּבָא ,ןשָאלעגסױא לטכיל סָאד טָאה הינסכא-.לעּב רעד .,טכיל
 טרָאד ,קּוק ַא טּפַאכעג ָאד רע טָאה -- רעהַא-ּוא-ןיהַא ,ךָאד
 ןופ לרפסיהרוּת ַא ןדײשרעטנּוא טנעקעג ןיוש טָאה רע ,שימ ַא|

 =לעװ ,ךעלמירפס ,שּורד ַא ןופ לרפס-הלּבק ַא ,לרפס שידיסח ַא-

 עכלעװ ּוצ ,םירפס ןּוא ןענעײל ּוצ טּוג ןּוא טכײל זיא'ס עכ
 .לריאמ, טימ עזייר רעד ךרּוד .ןענרעל טּוג ןענעק ףרַאדַאּב ןעמ

 ףךיז טָאה װָאשַאמָאט ןײק הנידמ לקיטש םעד רעּביא "הבקנ.יד

 סָאװ ,ךעלעעטש רָאּפ יד טימ טנעקַאּב זיולּב רָאנ טשינ לאיהי

 'ףע סָאװ ,ןדײ יד ןּוא תוינסכַא יד טימ ,ןרָאפעגכרּוד זיא רע

 עגנעמ ַא טימ טנעקַאּב ךיא ףךיז טָאה רע -- ,טנגעגַאּב טָאה

 ךיז טָאה רע ןעװ ןּוא .ןןשטנעמ צגיליה ,ןדי עטּוג ןּופ תוישעמ

 ןיק ןגָאלשרעד ךעלטעטש רעּביא ןרעגלַאװמורַא ןכָאװ ריפ ךָאנ

 *יד.לריאמ 'ר טימ ךיזןענעגעזעג םייּב ,רע טָאה ,ווָאשַאמָאט

 סָאװ ,דמעה ןטימ ןעמַאזּוצ ,לקעּפ םירָא ןייז ןיא טַאהעג ,הבקנ

 8 ,לרודיס ןגײא ןַא סנײז ,םײהרעדנּופ ןעמּונעגטימ טָאה רע
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 ןיז טימ טנידרַאפ ךיז טָאה רע סָאװ ,למיליהּת ןדנּוּבעג .ןייש
 ,קינמירפסירבומ םעד ןענידַאּב

 םעד ןפָארטעגנָא לאיחי טָאה ןיבר םייּב װָאשַאמָאט ןיא
 םידיסח יד ּואװ ,שרדמה-תיּב ןיא ,דמעמ ןכעלקערש ַא ןיא ןטַאט
 ןשיװצ רעטָאפ םעד ןעזעג לאיחי טָאה ,ןטלַאהעגפיוא ךיז ןּבָאה
 -רַא רעד ןּופ ןעמּוקעג סָאװ-רָאֹנ ןענעז עכלעוו ,םידיסח עקּפּוק ַא
 ,ּבױטש-:לגיצ טימ טקעדַאּב ןּוא םייל ןיא עטכירעגנייא ,טעּב

 רעטָאפ םעד טָאה רע  .טניױטשרעד ןּבילּבעג זיא לאיחי- }
 ,רעמירָא ןַא יװ ןעזעגסיוא טָאה רעטָאּפ רעד ,טנעקרעד טשינ
 :עג טשינ לָאמּוצ טָאה עטַאט רעד .רענױל-גָאט רענעסירעגּפָא
 .קישַאד ַא ןָא לטיה ַא -- ּפָאק ןפױא ?לטיה טכער ןייק טַאה
 ךלַאק טימ ןּוא רעטכירעגנייא םייל ןּופ ,רענעסירעצ רעד ףיוא
 ןדנּוּברַאפ ,קירטש ַא ןגָארטעג רע טָאה ,עטָאּפַאק רעטרימשַאּב
 .סױרַא ףּוג רעניד ןייז זיא עטָאּפַאק רעד ןּופ ,רעגערט ַא יװ
 .רּוק רעד ךרּוד ןיא רע ,רענייּב ענעקּורט לטניּב ַא -- ,ןלַאפעג
 ןּוא טרַאדעגסױא םינּפ סָאד ,דיי רעטלַא ןַא ןרָאװעג טייֵצ רעצ
 ךיז טלַאה ּפָאק רעד .,טיורגרַאפ דרָאּב-ןּוא-רָאה ,ןּפמּורשעגנייא
 זַא ,הנּכס ַא ןיא סע -- ,םיוק.םיוק רענייּבזלַאה עניד יד ףיוא
 ןלאיחי רַאפ עטסכעלנייּפ סָאד רָאנ .ןלַאפרעטנּורַא טשינ לָאז רֹע
 ירעדניא עמַאמ יד ןכלעװ ,רעטָאפ ןייז סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא

 טשינ לָאז רֶע זַא ,ּפָאק ןיא גיוא ןַא יװ טיהעגּפָא טָאה םייה
 ןיִּבר םיּב ָאד ןיא ,גיאּור ןענרעל ןענָאק ןּוא גרָאז ןייק ןבָאה

 ןיא ,רעגערט ַא ןיא ןרָאװעג-טלדנַאוורַאפ שממ ווָאשַאמָאט ןיא

 זיא עטַאט רעד ?ןעשעג ןטַאט ןטימ ןיא סָאװ ,רעניול גָאט ַא
 | !טשינרָאג ךיז טמעש רע ןּוא ,רעגערט ַא

 א ךרּוד לאיחי ךיז טּפּוטש -- ! עטַאט ,םכילע םולש --
 : ,רעטָאפ םּוצ ןדיי טנַאװ

 - ?ָאד ּוטסּוט סָאװ !לאיחי --
 ;עג ןיִּב ךיא ,ןּכוסמ.הלֹוח ַא ןיא עמַאמ יד !עטַאט -- = |})
 י ר ,ריד ךָאנ ןעמּוק

 .לקניװ ַא ןיא ןײרַא רָאנ םּוק -- ||
 ןטסנגעלעגּפָ ןיא ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה ןּוז ןּוא רעטָאּפ :
 ,שרדמה-תיּב ןּופ לקניוו
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 !ןעמַאמ רעד זיא סָאװ --
 ,טצענעגכרּוד טײז ַא ךיז טָאה יז .טשינ סײװ ךיא --

 .קרַאמרָאי ןּופ ןרָאפעגמײהַא זיא יז ןעװ
 ?הסנרּפ טפַאשרַאפ רעװ ןּוא --
 .װעמעֶש ןּוא המיא טימ טגָאזעג לאיהי טָאה -- ,ךיא --

 | .טייקגיד
 1 ןענרעל ,טימ זיא סָאװ ןּוא ?ּוד --
 ,רדח ןּופ טקישעגמײהַא ךימ טָאה יּבר רעד !עטַאט --

 ןיא עמַאמ יד ,סױרַא ףוָאד ןפיוא ןײג טזּומעג ּבָאה ךיא
 ...קנַארק

 ןּוא -- .עטַאט רעד טצכערק -- !רעײגיספרָאד ַא --
 ?טרעלקעג טשינרָאג ּוטסָאה תילכּת ַא ןגעװ

 ןשיצראה:םע םייּב ןסעזעג ןטנװָא יד ןיא ןיּב ךיא -
 .שיּבײל 'ר ןדנילּב םּוצ ךיז טרעהעגּוצ ,שיִט

 ..! יװ ,יײװ ! ךײלגוצ תוכאלמ.ילעּב יד טימ ,יוא --

 .עגנָא טּוג טַאהעג ךיז טָאה השמ ךּורְּב יװ םעדכָאנ רָאנ
 ,שיילפ.ןּוא.טולּב ןייז ףיוא ןגָארקעג:-תונמחר רע טָאה ,טצכערק

 ךירדמ ןײק טסָאה ּוד זַא ,גידלוש ךעּבענ וטסיּב סָאװ --
 !טַאהעג טשינ

 יַאֹּב יז .קנַארק רעײז ךעּבענ זיא עמַאמ יד !עטַאט --
 !תונמהר סיורג ַא ןיא סע .המילש-האּופר ַא ןּבָאה ףרַאד

 ךיא ןָאק ןיּבר ןרַאפ !ןּוט ךיא ןָאק סָאװ !יוא ,יוא --
 ןכַאז עכלעזַא רַאפ טשינ זיא יּבר רעזנּוא ,ןייז;ריּכזמ טשינ יז

 ןעמּוקמײהַא טסעװ ּוד זַא ,טניימעג ץלַא ןּבָאה רימ --
 ,.!גנַאל ױזַא

 ,סנייטשמ ,סָאװ ןּוא ,ןענעגעזעג טשינ ךיז ליוו יּבר רעד --
 ירעד סעּפע טעװ ןעמעװ !?םייהרעדניא ןּוט ךיא ןָאק ,טגָאזעג
 ן םי ןיא ןּפָארט ַא ךָאנ ,רעייג:ספרָאד ַא ךָאנ ?ןעמוקסױרַא ןּופ

 .עג לאיחי טָאה -- !ןיּבר םייּב ,ךעּבענ ,ּוטסָאה סָאװ --
 ךיז טָאה ..עטַאט ,סיוא ױזַא טסעז ּוד -- .ןגערפ ּוצ טגַאװ
 : | ,טנייועצ לאיהי

 טרעוו ָאד ,טשינ סע טסײטשרַאפ ּוד !גייווש !גייווש --
 ףּוא;לגיצ ױזַא טַאלג טשינ זיא סע ,ןוטעגפיוא סעסיורג רעייז
 ,ארוּבה:תדובע זיא סע  .,ךעלקעּפ םייהרעדניא יװ ,ןּפעלש םייל
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 רימ ידֹּכ .ןענַאטשרַאפ סע טלָאװ הרז:רכשי רעדּורּב ןייד
 טשינ םענייק ןלָאז רימ ידּכ ,טלעװ רעד ןּופ ןײז-רּוטּפ ןלָאז
 ,םייל ןּוא לגיצ ךיא ּפעלש ,תורצ יד ןּופ ןייז-רּוטּפ ,ןפרַאדַאּב
 רעד טלַאפ סע ןעמעװ ףױא .,רערעדנַא ןַא ןגרָאמ ,ךיא טנייה
 ןּוא שוּביש ַא טימ תויח סָאד ןטלַאהרעד ּוצ יּבַא .סיוא לרוג
 ,ךַאז רעזנּוא ּוצ ךיז ןּבעגּפָא ןצנַאגניא רַאפרעד ןענָאק רימ .,רוטּפ
 עיירפ ןענעז רימ ,ןתובייחתה ןייק טשינ םענייק ּוצ ןּבָאה רימ
 ןענעז רימ ,ןּוט ףרַאד שטנעמ ַא סָאװ ןעּוט רימ ןּוא ןשטנעמ
 .דוסי קידצ, .קידצ ןטימ גיא.ףיוא-גוא ןּבײלּב ,רחיתמ ךיז
 ..זיּב ..ןטלעװ ערעכעה יד טימ קידצ םעד ךרוד ןּוא "!םלוע
 ַא זיו סע ,ןייטשרַאפ טשינ סע טסעװ ּוד ,..ייווייוא + ,..רָאג
 ןַא זיא ָאד זַא ,דניק ןיימ ,ןייז:ןסיװ טסלָאז ,ּונ ...ןינע רעכיוה
 טשינ ןיא סע !ןכַאז עסיורג ןּוטעגפױא ןרעװ ָאד .השֹודק הדובע
 ! םייהרעדניא יװ ,טעשטומעלַאּב

 ;ייּברעד טלקָאשעג:םורפ ךיז טָאה לאיחי
 | ,,טסּוט ּוד סָאװ ,עטַאט ,ךָאד ּוטסייװ םּתסהּןמ --
 .גײרַא ןענָאק ךיד ךיא לעװ ישפא ..ןעז לעװ ךיא --

 ,ןפלעה טָאג טעװ רשפא רָאנ .ךיז ןּופ טגָאי רע .ןיּבר םּוצ ןריפ
 !ןפלעה לָאז טָאג .רשוּכה תעש ַא ןייז טעװ סע

 טגערפ -- !ןייז טעװ סָאװ ןעמַאמ רעד טימ ןּוא --
 :  ,ןריולרַאפ לאיחי

 טייטש !ןפלעה ךיא ןָאק סָאװ ,ןּוט ךיא ןָאק סָאװ --
 -- ,למיה םּוצ טנעה יד ףױא:טּבױה ןּוא ןריולרַאפ השמ-ךּורּב
 ןגָאז טשינ םעד ןגעװ ךיא ןָאק ןיּבר םעד ,טסייװ טָאג ןייא
 ןעיײרדרַאפ ּפָאק םעד ןכַאז עכלעזַא טימ טשינ םיא ןָאק ךיא
 .לשיונוּבר רעד .ןרעהסיוא ןלעװ טשינ וליּפַא ךימ טעװ רע ןּוא
 ..ןפלעה ריא לָאז םלוע

 ענייז טימ טְקּוק ןּוא לאיהי טגָאז - !צטַאט !עטַאט --
 ,ןײרַא-םינּפ ןיא רעטָאפ םעד ןגוא עשידניק עיולּב

 ?זיא סָאװ --
 םּוצ ןגיוּבעג לאיחי ךיז טָאה - !רעיײז ךימ יירפ ךיא --

 | ,ןטַאט
 ?ךיד ּוטסיירּפ סָאװ --
 - .,ךיד עז ךיא זַא ,..ריד טימ ןיּב ךיא זַא --
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 טעז ןעמ זַא ,ןיוש ןיא סָאװ ןּוא !קסע ןַא רעדיװ --
 | | | ? ךיז

 ,רעטָאּפ םעד טגָאזעג לאיחי טָאה -- !ןּבעל:עטַאט -- |
 ּבילּוצ ןעמּוקעג ןלאיחי ףױא זיא דיירפ עסיורג ַא םירָאװ

 לָאמַצטימ ךיִז טָאה רע ,ןטַאט ַא רעדיװ טָאה רע סָאװ ,םעד-
 ,טײקטלַא טימ גרַאּב רעד יװ טקנּוּפ ,דניק סלַא טליפעג קירּוצ
 רעד סָאװ ,טייצ רעד ךרּוד םיא ףױא ןסקַאװעגסױא זיא סָאװ
 הע  .ּפָארַא סעציײלּפ ענייז ןּופ ןיא ,ןעװעג טשינ ןזיא עטַאט

 .ףיז ןעמּונעג ןּוא טייקשידניק רעד ןיא ןלַאפעגקירּוצ טּוׁשּפ זיא
 סרעטָאפ םעד ןטלַאהעג טָאה רע ,דניק ַא ןייז ּוצ טכער סָאד
 ףלַא ןטַאט םעד טָאה רע .טזָאלעגּפָא טשינ רעמ יז ןּוא טנַאה
 רַאפ ןסעגיַאפ רע טָאה ןעמַאמ רעד ןָא וליפַא ,,ןעװעג:לחומ
 רענעסירעגּפָא ןַא ןעװעג זיא רעטָאפ רעד סָאװ ןּוא ,ןגעװטענייז
 יד ןדנוּברַאפ קירטש ןשרעױּפ ַא טימ ,רענעסילשעגּפָא ןַא ןּוא
 ןּופ טקּוקעגסױרַא ןּבָאה סיּפ עסעװרָאּב ןּוא ,עטָאּפַאק ענעסירעצ
 רעמ ךָאנ רעטָאפ ןפיוא לאיהי זיא ,ךיש ענעּבירעגסיױא יד
 ןייז ןיא ןעזעג רעטָאפ םעד טציא טָאה רע ,ןרָאװעג-ץלָאטש
 רַאפ ןּבעל ןייז ןעקנָאשעגקעװַא טָאה עטַאט רעד .טכיל ןגיטכיר
 טּוט ,לאיחי ,רע יװ ,ןעקנָאשעגקעװַא גָאט ןייא טשינ .טָאג
 רע !ןּבעל ץנַאג ןייז ןעװעג-בירקמ טָאה עטַאט רעד רָאנ ,סָאד
 טשיג  ,ּבייװ ןייק טשינ ,םייה ןייק טשינ ,טשינ םענייק טָאה
 :עז לָאמַאטימ ןּוא ,טָאג ּוצ ןצנַאגניא טרעהעג רע .רעדניק ןייק
 ,ןגױא ענייז ןיא ןרָאװעג רעדיילק ענעסירעצ סנטַאט םעד ןענ
 -עג זיא רעּפרעק רערַאד ,רעטרעגָאמעגסױא ןייז ,הנּוהּכידגּב יו
 .ןּופ ,ךעּבענ ,ןעמ ליװ סָאװ .ןגילייה ַא ןּופ ףּוג רעד יװ ןרָאװ
 סָאװ ,רעדניק עמירָא יד טימ ,ןעמַאמ רעקנַא-ק רעד טימ םיא
 "רעּביא טציא ךיז טָאה תונמחר סלאיחי ! םייהרעדניא ןענעז
 םיא טָאה רע סנטַאט ןפיוא טייז סעמַאמ רעד ןּופ ןגייאוועג
 .ךיירפ רַאפ ןּוא ,םיא ףיוא ןעװעג:ץלָאטש זיא ןּוא ןגָארקעג:ּביל
 .ןגױא ענייז ןיא ןרערט ןזיװַאּב ךיז ןּבָאה ןטַאט ןפיוא

 םער ןטלַאהעג לאיחי טָאה !עטַאט !עטַאט !עטַאט - |
 | .ךיז טעשטשעיּפעג ןּוא טנַאה סנטַאט

 טסיג ,לאיחי ,רעמ טשינ דניק ןיק ןיוש ךָאד טסיּב --
 י {שטנעמ רענעסקַאװרעד ַא ןיוש
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 { ריִד ןופ סעּפע ליװ ךיא .סָאד טשינ ,עטַאט --
 ץּוטסליװ סָאװ --
 ! רימ טימ סעּפע ןרעל =
 ? ןענרעל ּוטסליװ סָאװ --
 ,םירפס ענילייה יד ןענרעל ליװ ךיא --

 ,גילייה ,ןענעז םירפס עלַא --

 טימ טנרעלעג טסָאה ּוד סָאװ ,סָאד .ןיוש טסײװ ּוד --
 ,רהז ןגילייה םעד -- ,םייהרעדניא ןחרז-רכשי

 תחנ רעגידיירפ ַא ךיז טסיגעצ -- ?ןהרזירכשי טימ --

 ןיא תהרז:רכשי -- ,םינּפ ןטגינײּפעגסױא סנטָאט םעד רעּביא
 טלַאה ךיא יװ ,ריד טימ ןיוש ךיא טלַאה ןעװ ,שרעדנַא-סעּפע
 ןגיא יד רעטָאּפ רעד טזײלגרַאפ -- !סלֹוע.לשיונֹוּבר ,םיא טימו

 טרעה ןעמ ! ןחרז-רכשי טימ ןיא סָאװ ,עטַאט ,ָאי --
 - ! טיא ןּופ טשינרָאג ךָאד

 ןוא ןילּבול ןיא טציז רע ,הרֹוּת'םוקמ ַא ןיא זיא רע --

 ,.הארוה-רּתיה ףיוא טנרעל
 ..ןענרעל טצעזעגקעװַא ךיז ןּבָאה ןּוז ןּוא רעטָאפ

 טשרע ןעמוקעג ןיא ןטאט םּוצ טײקטנָאנ עסיורג יד רָאנ
 ןטַאט ןּבענ ןגיל ּוצ קילג סָאד טַאהעג טָאה רע ןעװ ,רעטעּפש
 יעז סע ּואװ ,לּביטש-םעדיוּב ןפיוא ,ןּבױא רעגעלעג ןייא ףיוא
 יד ןשיװצ .םידיסח יד רַאֿפ סעקינעש טגײלעגנָא ןעװעג ןענ
 .םיוא טלָאװ רע יװ ,טליפעג ךיז רע טָאה םידיסח עדנּפָאלש
 סרעטָאפ םײיּב ןוא .הדע רעגילײה רעד ןיא ןרָאװעג.ןעמונעג

 ,"םינּב לע בָא סחרּכ; ןּופ םעט םעד טריטשרעד רע סטָאה טײז
 / . ,רעדניק ענײז ףיוא םהרמ ךיז ןיא רעטָאפ ַא יפ
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 טרַא רעיינ רעד ףיױא ןעמ טָאה װָאשַאמָאט לטעטש ןיא
 ,םּויק ןּוא ךעלדנעטשרַאפמּוא ,דמערפ טקוקעג ןיּבר ןופ גנוריפ
 ,טריירפעג װָאשַאמָאט ךיז טָאה יּבר ןרָאװעג זיא עלעדנעמ 'ר זַא
 ,רעשימייה ַא ,םעדייא רֶעװָאשַאמָאט ַא ןעװעג ןיא עלעדנעמ 'ר
 טסעּומטש רעװ .רעדניק ענייז ןּוא ּבײװ ןייז טַאהעג ָאד טָאה
 ךיא ןצעזַאב ןעמּוקעג ךיז זיא לדנעמ 'ר יּבר רעד זַא ,ךָאנ
 -עג ךיז טָאה ווָאשַאמָאט סָאװ ,סּוחי םעד ּוצ !ןיילַא וװָאשַאמָאט
 ןעמ .טױרּב עלעקיטש סָאד ןעמוקעגוצ זןיא ,םיא טימ טסיורג

 טעװ עפש ,ןרעװ;טכירעגפיױוא טעװ טָאטש יד זַא ,טניימעג טָאה
 ּױצ ןעמּוק טעװ טלעװ עצנַאג ַא !טייקגיניילק ַא ,ןסיג ייז

 .טייּב טָאה ןעמ ,טײרגעגּוצ הינסכא ןַא טָאה דיי רעדעי ! ןרָאפ
 | ,טיינעג ךיז ןעל

 ערעדנַא יװ ט-יפעג טשינרָאג ךיז טָאה יּבר רעד טשרע
 ,ןרַאדנערַא עכייר יד ךיז ןּופ טגָאי .ןעוועג-םלוע:הנשמ 4 םייּבר
 .דָאֹּפ ןּוא םירחוס ןּופ ךָאנ טדער -עװ .תוצע ךָאנ ןעמּוק סָאװ
 רעּבײװ ןּופ ! ןוידּפ ןגיטכיר םעד רעּביא;ןזָאל עכלעװ ,סעקישטייר
 .לַאװ ,גנַאלןכָאװ לטעטש ןיא ּפָאןציז ! טסעומשצ:ּפָא ךָאד ןיא
 יתיּב ןּופ שילָאּפ ןיא םּורַא ןכָאװ ןּוא געט עצנַאג ךיז ןרעג
 ןרעװ יײז .רעטסנעפ ןּוא ןריט יד ןכַאויַאּב ,ףיוה ןפיוא ,שרדמה
 רעּבָא רַאפ-עד .ןקּוק ּוצ תונמחר ַא ןיא סע זַא ,ןסירעגסיוא
 -ירָא ,םיריסה עגנוי עקפּוק ַא טימ טלגנייע:מּורַא ךיז רע טָאה
 .סיא ,רעּבײװ יד ןּופ ןפָאלטנַא ןענעז סָאװ ,רעסערפ.טיורּב עמ

 פא יז טלאה ,ענעסישענּפָאוא-ענעסירעגּפָא . ,עטרעגנוהעג
 יוצכײהַא תושו ןייק טשיג ייז טיג ,ןיַאי ןּוא םישדח ךיז ןּבעג
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 .גװעגּפָא טּבעלעג ,טעװעטסַאּפוא;טסּוּפעג טָאה ןעמ .ןרָאפ
 ןיא ןעגנַאנעגסױרַא ערעדנַא רָאּפ ַא ןענעז גָאט ןדעי .טרעד
 ערעװש ייּב טעּברַאעג .ןשָארג רָאַּפ ַא ןענידרַאפ ןײרַאלטעטש
 יד עגירביא יד ּוצ טכַארּבעג .טױּבעג שרדמה תיּב ַא ,טעּברַא
 ױצ ןּוא ןפנָארּב ךָאנ טקישעג ןעמ טָאה ,טסניררַאפ ןשָארג רָאּפ
 .עג טכער טשינ לָאמּוצ וליפַא טָאה ןעמ .,ןעקנורטעג ןעמַאז
 ,עװַאד םּוצ ןזיװַאּב טשינ לָאמנײק ךיז טָאה יּבר רעד .טנװַאד
 ןעמ טָאה ןטסרעממַא רעּבָא .ָאי טרָאד ןעמ טָאה טנרעלעג .ןענ
 ןיא ןּוטרַאפ ןעװעג זיא'מ ,תוקיבד טימ ןּבעגענּפָא טרָאד ךיז
 - טיײרּבעגרָאפ ךיז סעּפע ןּוא ,הוקמ ןיא ןעגנַאגעג ,רהז
 {ןעגנערּב ּוצ ןחישמ שטָאכ

 ּױצ ןּבײהעגנָא טָאה ,ןיציּבר יד ,בײװ סָאד ךיוא
 ,ףירעד טרַאװעג גנַאל ױזַא ,ןיּבר ןפיוא תומוערּת ןּבָאה
 ,ןרעװ-טכירעגפױא יז טעװ ,ּוצרעד ןעמּוק טעװ סע זַא ,טניימעג
 .בול ןיא רעדָא ץינעשזָאק ןיא לָאמַא יװ טַאטש ןסיורג ַא ןריפ
 ער טרַאװעגסױא יז טָאה םניחּב ! ןריפ םייּבר ערעדנַא יװ ,ןיל
 ,ןגיוצרעד רעדניק יד .ךיז טעשטּומ;ג ,טגָאיּפעג ןרָאי עלַא ,ףיור
 טרַאװעגסױא ,עכסישּפ ןיא ןסעזעג ןרָאי עצנַאג ןיא רע תעשּב
 -עג טָאה טלעװ יד סָאװ ,לרנעמ ריא ןעװ ,םונימ רעד ףיוא
 ןּופ רע טכַאמ ףוסל .ןרעװ יּבר ןיילַא טעװ ,םיא טימ ןעגנּולק
 ןענעז סָאװ ,םידיסח עמירָא;גידנעטש ,עמירָא יד ...לּת ַא םעלַא
 ,טעשזירגעגּפָא ץלַא ,קירעשייה רעד יװ ,ןּבָאה ,ףיוה ןיא ןסעזעג
 ,טפעלשעג ּבוטש ןּופ קינעש ןטצעל םעד .ןסעגעגפיוא

 ױרג טימ סרעװש ןעמּוקעגנָא ןענעז טעטש ערעדנַא ןּופ
 עטנייוװרַאפ עגנוי יד ךיז ךָאנ טּפעלשעגכָאנ ןּוא סנקעטש עס
 םידגנתמ ןּוא -- "!היברו:הירּפ הוצמ רעד ןּופ ןדיי טרעטש ..!הלואג יד ףױא-טלַאה יּבר רעד, : ןעיירשעג ןּוא ןדלַאװעג טכַאמ :ָצג ,םייהרעדניא טוָאלרַאפ ןּבָאה םידיסח יד סָאװ ,ךעלּביײװ
 ןכ ןקישסױרַא ןּוא םרח ןיא ןגײלנײרַא ןגעװ . ,..הֹּתיּכ.יבצ- תּבש -ַא ןגעװ יװ ,טרעהעג טעמּכ ןעמ טָאה ,טלעפעג טשינ ןּבָאה
 | .,,טָאטש

 קירוצ טלָאװעג ,ווָאשַאמָאט ןייֵק ןעמוקעג ןהשמ:םהרבצ 'ר . ןּוּכ טױט ןגיטייצירפ ןכָאנ ןענעז עכלעװ ,םידיסח רעכסישּפ עט .לַא יד ,םיבשוי יד ,'םישישי, יד ןּופ טדערענּפָא ןיוש
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 ,"דיי, םייּב ןעװעג לָאמַא ןיא סע יװ ױזַא ,"רדח, סָאד ןלעטש
 ןּבָאה ,עקרָאװ ןייק קעװַא טשינ ןענעז ייז .םנֹוּב 'ר ןיּבר .םִייּב
 ןעמירַאװ ךיז ןלעװ יז זַא ,טניימעג ,ןטלַאּפש טלָאװעג טשיג
 טימ ךעלזלעה ןסע .עכסישפ ןיא לָאמַא יװ ,וָאשַאמָאט ןיא
 ןרעכיור סעקּפיּפ יד ,ןעקגירט ןפנָארּב ,גָאט ןדעי סעמיצ:ןרעיימ
 .ןרַאד ָאד ןּוא .ןלייצרַאפ סעקענש עגנּוי יר רַאפ תודיסח ןּוא
 .ןגיא יד ןיא ןעמ טעז ןפנָארּבינּורט ַא ,ןטכַאמש ןּוא יז
 וליפַא .סעמיצ-ןרעיימ רעדָא לזלעה ַא ןּופ טדערעגּפָא ,ןָא טשינ
 ,גרַאק םייריש יד ןענעז םיבוטיםימי יד ןיא ,םיתּבש יד ןיא
 {םיריבג עלַא ךיז ןּוכ טגָאי ןעמ זַא -- ,רעדנּואװ סָאד זיא סָאװ
 טפַאשעגּפָא ;טשינ ןגױא יד ףױא ןעמ טזָאל רַאדנערַא ןייק
 זַא !ןעמּוק דיי רעטסָארּפ .ַא לָאז סָאװ ךָאנ .סעינָאמערעצ עלַא
 טעז ןעמ זַא .ןענרעלּוצסױא סָאװ ָאד וליפַא ָאטשינ ךיז זיא סע
 .ןענעװַאד םּוצ !טשינרָאג טעז ןעמ .תובוט:תודימ ןייק טשינרָאג
 ןעמ טכַאמ ןענעװַאד ןצנַאג ןּופ זַא .טשינ ךיז ןעמ טזײװַאּב
 רדס םּוצ חסּפ .טשינ ןעמ טריפ שיט ןּוא ,טשינ סעמיצ ןייק
 .םימי ערעדנַא ױזַא ןּוא ,ערעשטציװ עשידיסח עטסָארּפ ַא זיא
 ריי ַא .תוימינּפ יד ףיוא זיולּב רָאנ טלעטשעג ןיא ץלַא ןַא .םיבוט
 .רָאג ןיא ףױא-ןּביױא ןרַאפ זַא ,ןעז ּוצ סָאװ טשינרָאג ָאד טָאה
 | ,41 טשיג

 .ײד טימ  ,םיבשֹוּת יר ,םישישי יד ,ןסעזעג ייז ןענעז
 . *עג ייז טָאה יּבר רעד יװ - "סעקיּביצ ןּוא רעזענ עטיור,
 ןּופ טנעװ ענעקּורט יד ףױא טנעלעגנָא ,סעקּפּורג ןיא 2 ןפּור
 עטכַאמערַאֿפ טימ ,קנעּב יד ףױא ךיש יד טימ ,שרדמה:-תיּב
 ףךיז ןשיװצ טדערעג ןּוא ,ךעּבענ ,רעצרעה עטשלחרַאפ ןּוא ןּפיל
 ,קנואװ םעד ףיוא זיולּב ,רעטרעװ עטקַאהענּפָא ליטש רעד ןיא
 / .ןענַאטשרַאפ ךיז טָאה ןעמ ןּוא

 םיכירצ לארשי ךמע, ..!ןריפסיא טשינ סע טעװ רע - |
 טימ ןעמּוק ןדיי .ןקיקּוצּוצ רעצ ַא ךָאד ןיא סע 1 "הסנרּפ
 ךיז טגָאז סָאװ ,ןהוּכ ַא .,חּבומ ןיפ ײז טגָאי רע ןיא תומּוערּת
 ..!הדובע רעד ןיפ ּפָא

 ףּוז ַא םּורַא יװ ,ךיז טָאה סע ןעמעװ םּורַא ,רעד ןוא
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 סע ןעמעװ ּוצ ,רעד ,ףיוה ןּופ גנּוגעװַאּב עצנַאג יד טירדעג

 ,סקניפס ַא יװ ,זיא ,טלעװ א ןּופ עּביל יד ןגָארטעג ךיז טָאה

 רע טציז טציא ,ןעלסילש ןּביז ףיוא ךיז ןיא טכַאמרַאפ ןעװעג-

 ,טנעװ עטעװעקניטעג עטעקאנ ,רדח ןטלַאק ןעמירָא ןיז ןיא

 יּוצ טשינ ַא .טײקטכיײפ רַאפ ךלַאק רעד טלַאפ סע עכלעװ ןּופ

 רע סָאװ םעד ּבילּוצ ,טנַאװעגטעּב ןפרָאװעגנָא טימ טעּב טעבעג

 רע טעז ןײלַא .ּבּוטש יד ןעמיווּוצ ןײרַא טשינ ןעמענייק טזָאל

 ,טנַאװעגטעּב ןּופ ןכָארקעגכױרַא סָאװ-רָאנ טלָאװ רע יװ סיוא

 טנַאּפש ןּוא ןשטַאל יד טימ ןיוש טשטיר רע שטָאכ ,טרעדעפרַאּפ

 טפיול ,ןָאטכַאנײּב ןּופ ּבּוטש ןּופ םיור םענילק םעד רעּביא

 .ָאפ רעטלַארּפעגפױא ,רענעסעזעגסיוא ןייז ּוצ ּוצ לָאמ סעדעי

 .סױרַא ןרעדעפגנירּפש יד ךיז ןסייר סע רעכלעװ ןּופ ,לוטשרעט

 םעד ,רהז םעד ,"הקזח-די, םעד ָאד טנַאה רעד ןיא טּפאכ

 "נַא ןַא רעדָא ,"סדרּפ, םעד ,ירזֹוּכ םעד לָאמַא .,,םיכובנ :הרֹומי

 לײט ,טײרּפשרַאפ ןגיל סָאװ ,רפס-הריקח רעדָא .הלנק רעד

 ,שיט ןסיווג םעד רעּביא ,טכַאמעגוצ לייט ,ןפָא

 ןרָאי ןיוש טלָאװ רע יװ ױזַא ,ןסקַאװַאּב רע זיא ןײלַא

 עקיד רעקיטש .ןעמּוקעגסױרַא טשינ לּביטש םעד ןּופ גנַאל

 ןטרעדעפַאּב םעד רעטנּוא ןּופ ןּבָאה תֹואּפ עטרעדעפַאּב ,סעטנעּפ

 ,תואּפ יד יװ ױזַא .ןטָארד יד יװ .ףייטש טיַאטשעגסױרַא לּפַאק

 עטרעדעפַאּב עיורג ליפ טימ ,עצרַאװש רעקיטש ךיוא ןּבָאה ױזַא

 טימ ןטכָאלפעגנעמַאזּוצ רעקיטש עטכידעג ,דרָאּב רעד ןּופ רָאה
 יד ,דלַאװ רעטכידעג ןייא יװ ןעזעגסיוא ,דרעּבנקַאּב ןּוא תואּפ
 .טלעק רַאפ ,סױרַא ןעמערּב עגנַאל ,עטכידעג יד ןּופ םיוק ןגיוא
 םענעטַאװ ןשהכאלמ-לעּב ַא ןיא ןּוטעגנָא - ּבּוטש רעד ןּופ
 ןּופ טקּוקעגסױרַא עטַאװ רעקיטש ןּבָאה סע ןכיעװ ןּופ ,ןַאטּפַאק

 ַא - ןַאטפַאק םענעטַאװ םעד רעּביא ,לּבריֵא ענעסירעצ יד

 ןצנַאגניא טעמּכ זיא רע ןכלעװ ןיא ,תופנּכ-הציצ ןגנַאל ,ןגנַאל
 ךָאנ טּפעלשעגכָאנ םיא ךיז ןּבָאה תיציצ יד .טליהעגנייא ןעוװעג-
 .סיפ יד

 ,םיכובנ.הרומ ןיא טפיטרַאפ ןוא טשּוחראפ ןעװעג זיא רע

 ,ןּפיל יד ןשיװצ דרָאּב רעקיטש טעײקעג גידלודעגמוא טָאה

 יד טימ לָאמ סעדעי זעװרענ ,טכַארטעג טָאה רע ןעװ תעשצ
 ,טקוקעגנײרַא ,רפס רעדנַא ןַא טּפַאכעג רעגניפ עקיד עטרָאהַאּב

 ,) ,דיי.םיליּהת רֶעֹד ,שַא םולש
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 רעּביא ןשטַאל יד טימ ןשטיר 1צ ןּבױהעגנָא ןּוא ןפרָאװעגקעװַא
 ךּופ לכיק ַא טּפַאכעג ןּוא טנַאה יד טקערטשעגסױא .ּבּוטש רעד
 ,שיט ןפיוא טלעטשעגקעװַא ןרָאװעג םיא ןזיא סָאװ ,סױרַאילּכ ַא
 ,ןסע ּוצ גידלּודעגמּוא ןּבױהעגנָא ,ןּפַאכרעד ּוצ ץרַאה סָאד
 ךיז םּורַא טונימ ַא ןיא ,ןכאמ ּוצ הכרּב ַא רעּבירעד ןסעגרַאֿפ
 ןּוא ,טנַאה רעד טימ ןוטעג-ךַאמ ןטלפיײװצרַאפ ַא ,טנָאמרעד
 .םיוא ?כיק ןופ ךעלעשירק ןּופ דרָאּב רעטעשירּפעגנָא ןַא טימ
 .תיּב םעד ןיא רעטשיהרָאפ ַא ןײרַא זיא ,ריט יד טנפצעג
 .נָא עֶלַא ףיוא המיא ןַא ןיא קערש ַא ןָא-טפרַאװ רע .שרדמה
 ןּוכ ןּביוהעגפיוא דובּכה.תארי טימ ךיז ןּבָאה עכלעוו ,עדנזעו

 געװ ןפיוא םיא ןענעז לײט ,ןעמיוקנײַא ןײז יײּב רעטרע יד

 ערעדנַא ,ןטלעש טשינ לָאז רע ןזַא ,ארומ סױא ,ןטערטעגּפָא
 טנעה עטקערטשעגסיוא טימ ןעגנַאגעגנגעקַא םיא ןענעז רעדיװ
 עטסָארּפ ,רעּבײװ ןּוא ןראדנערַא יד .ןּבעג ּוצ םיא םכילע-:םולש
 טײהנגעלעג ַא ףױא טראװעגסױא ףיױױה ןיא ןּבָאה עכלעװ ,ןדיי
 ,עגנערּב ּוצ םיא רַאפ תושקּב ערעײז ןוא ןעז ּוצ ןיּבר םעד
 ןרַאפ ןּוא רשוּכהתעש םעד ןצונסיוא ,ןּפַאכ טלָאװעג ןּבָאה

 יּוצנעמַאזּוצ ןעמּוקעג ןענעז ײז ,ןעגנערּב ּוצ תורצ ערעײיז ןיּבר
 יז טָאה רע יִויִּבו רעגילײה, :ןעמיטש עדנטעּב טימ ןפיול
 .לײט ,טרָאװ.לדיז ַא ןפרָאװעג ,טּפּוטשעגקעװַא טנַאה רעד טימ
 ,טרָא ןפיוא ןעױעג ןיוש ןיא שמשמ שריה ,רעגרע ךָאנ לָאמ

 טשיוחרַאפ ןעגנאגעגּוצ זיא רעכלעװ ,ןיּבר ןּופ ןּבירטעגקעװַא יז
 ּרצ ןּביוהעגנָא רעקַאמשעג ןּבָאה סָאװ ,טײלעגנוי עּפּורג ַא ּוצ
 ןפרָאװעג טָאה רע .ןעמּוקנײרַא סניּבר םייּב תורמג יד ןענרעל
 טָאה ןעמ סָאװ ,טרָאװ ַא טגָאזעג ,ןײרַא-םירפס יד ןיא קילּב ַא

 םישישי יד ּוצ לטרעװ ַא ןפרָאװעגּוצ רעדָא ,ןענַאטשרַאפ םיוקי

 .רַאפ ,ךיז ּוצ ןײרַא ! ָאטשינ ןיוש ןיא ןוא - ךָאטש ַא טימ
 ,לגיר-ןּוא.ריט רעטניה ךיז טקַאה

 .עג טציא ןיּבר םעד ןּבָאה עכלעוו ,ןעקנַאדעג יד םירָאװ
 :עג ךיז טָאה סע  ,לארשי םּורַא טזיירקעג ךיז ןּבָאה ,ןפָארט

 לארשי טמענרַאפ סע טרָא ַארַאפ סָאװ ,םעד ןגעװ טלדנַאה
 ...לטלעװ סטָאג ןיא

 ,טסילַאנָאיצַאר ַא ןעקנעד טרַא ןייז טױל ןעװעג זיא רע |

 *ּוצ טלָאװעג .ם"ּבמר ןּופ רעגנעהנָא ןַא ,רענַאילעטָאטסירַא ןַא
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 ןּוא םיא רַאפ טװאּורּפעג ןיוש ןּבָאה ליפ ױזַא סָאװ ,סָאד ןדניּבפיונ
 לעטָאטסירַא ,רעסַאװ טימ רעייפ -- ןעגנולעג טשינ ייז זיא סע
 ערעפרַאש ךָאנ ןגעװ טלדנַאהעג ךיז טָאה ָאד ,ןָאטַאלּפ טימ
 ,רהז ןּוא ם"ּבמר ןשיװצ ךודיש ַא ןכַאמ ; ןצַאזנגעג

 געװ רעגיצנייא רעד זַא ,ם"ּבמר ןטימ טּבױלגעג טָאה רע
 -וטלש רעד זַא ;ץרַאה ןכרּוד טשינ ,לכש ןכרּוד ןזיא טָאג ּוצ
 טָאג ןּוא שטנעמ ןשיװצ רעלטימרַאפ רעגיצנייא רעד ןזיא לכשה
 -ַאמ יד :טציזַאּב שטנעמ רעד סָאװ ,ןתומילש ריפ יד ןּופ זַא

 ,עטסכעה יד זיא ,עשילַארָאמ יד ,עכעלרעּפרעק יד ,עלעירעט
 !לכש רעד -- עטרעפ יד תומילש עתמא יד ןּוא עגיצנייא יד
 ןטימ שטנעמ רעד ךיז טדניּברַאפ לכש םענעגייא ןייז ךרּוד זַא
 .ןצנַאטסּבּוס עגיטסייג ץעלַא טימ טריגער סָאװ ,"לעוּפה.לכש,

 רעד ּוצ ןייגרעד ןעמ ןעק םיא ךרּוד רָאנ ןּוא םיא ךרּוד
 ןפּורעגנָא טרעװ זיא ןײלַא לכשה-לעּב רעד .הגרדמ רעטסכעה
 ."ומדנ תומהּבּכ ולשמנ, ןענעז ערעדנַא עלַא .שטנעמ ןרעװ ּוצ

 קלח ַא ןּבָאה לארשי 73 טשינ  ,דוּביאל ןעיג תומשנ ערעײז

 ןענעז עגירּביא עלַא .לעוּפּב םדָא רעד רָאנ ,אבה םלֹועל
 ..ןטערטעצ ײז ןעמ געמ ,ףרַאדַאּב ןעמ ןַא סָאװ ,םירעװ

 רעד זיא לכשהילעּב רעד רָאנ זַא ,רעדיװ ױזַא ּבױא
 ןּוא המשנ ַא טּור סע ןעמעװ ןיא ,רעד ,לעוּפּב םדָא רעגיצנייא
 --,טײקכעלטעג רעד טימ לעוּכה.לכש םעד ךרּוד ןדנוּבעגנָא זיא
 דיי רעגיצנייא רעד.ןָא רעדיװ טמענ גנולעטש ַא רַאפ סָאװ
 ?ןרעװ ךָאד ןענָאק ,עטלײװרעדסיױא ,םידיחי רָאנ !לארשי סלַא
 יװ !?יײז ןענעז סָאװ -- עגירּביא עלַא !לכש-ילעּב ןפּורעגנָא
 גָאט ןדעי ןכַאמיהכרּב ַא ףרַאד ןעמ ןכלעװ רעּביא ,יורטש
 טשינ ןיא לכש רעד ןּוא .,"ץראה-םע ּונשע אלש הּתַא ךורּב,
 ליפ רעיײז .ןדיי ןיולּב ןעקנָאשעג טָאה טָאג סָאװ ,הלעמ ןייק

 ןַא ,"לעֹוּפה.לכש, םּוצ ןעגנַאגרעד ןענעז םלועה.תומוא יד ןּופ
 .לעּב ַא ױג ַא זַא ,ןוָאלּוצ ךָאד ןָאק רע ןּוא ,לשמל ,ָאטסירַא
 סָאװ ,די ַא ,טרעקרַאפ ןיא ,אּבהםלֹועְל קלח ַא ָאי טָאה לכש
 רע רָאנ ,ץרַאה שידי טיג ַא טָאה ןּוא הרֹוּתה ?ּכ םייקמ ןיא
 -םלועל קלח ןיק טשינ רע טָאה ,לכשהילעּב ןײק טשינ ןיא
 ,.דוּביאל טײג המשנ ןייז ןּוא אֵּבֹל

 ןטימ ןעמ טּוט סָאװ ;ײּברעד טרעטַאמעג ךיז טָאה רע
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 ןופ ,ּוניבָא.םהרבַא ןּופ טמַאטש דיי רעדעי !5לּכ סלַא לארשי

 י.םלצּב ,טָאג ןופ גנולגיּפשּפָא עײרטעג ַא זיא ,האליע-.םדָא

 יטעג יד עכלעװ ךרּוד ,תורונצ סטָאג זיא שטנעמ רעד .םיהלא

 יפָארַא ןרעװ תוריפס ןעצ יד ןּופ תולעמ יד ,דָאנג יד ,טייקכעל

 סָאה המשנ עדעי ,ּפָארַא דרע רעד ףיױא למיה ןּופ טרעדינעג

 המשנ עשידי עדעי ,םלוע-תנקּת ןיא טרָא טנכײצעגנָא ריא

 .דובּכה-אסּכ ןרעטנּוא זיא סָאװ ,ןײרַא-למיה ןיא טײג ןּוא טמּוק'

 יהזַא יװ ,ןגעװ סנדײ רַאפ טלעװ יד ןפַאשַאּב רָאנ טָאה טָאג

 ןָא ,ןוקיּת ַא ןָא טוידה ןשידיײ םעד ןזָאלרעּביא רע ןָאק עשז

 ? אּבה.טלועל קלח

 ךרּוד ,"ירזוּכ, םעד ,עסיורג יד ףליהּוצ ןפּורעג טָאה רע

 ײז ןענַאװנּופ ,םהרבַא לש ערז רעד ךרּוד ןדיי ןּופ סוחי םעד-

 יעז ןוא גנולעטש עכעלטנדרָארעסױא יד ײז ןעמענרַאפ ,ןעמּוק

 עקַאט רַאפרעד ןּוא ,םלועה-תומּוא ערעדנַא ןּופ שרעדנַא ןענ

 ץרַאה סָאד יװ טקנּוּפ ןּוא .טלעװ רעד ןּופ ץרַאה סָאד יז ןענעז

 טָאה רע .טלעװ רעצנַאג רעד רַאפ ײז ןדיײל ױזַא ,ףּוג ןיא

 סָאװ ,םעד ךוּוד :"תובבלה תבוח, םּוצ טעדנעװעג ןְליפַא ךיז

 ,םמשה ןמ ןיא סָאװ ,הרוּת יד ,הרוּת יד םייקמ ןענעז יז

 ףױא טלעטשעגקעװַא ןּוא ןּביוהרעד ,טגיניירעג די רעדעי טרעװ

 רעד רעכלעװ ךרוד ,טּפעצער יד זיא סָאד ,טרָא רעדנוזַאּב ַא

 :ףליהּוצ וליּפַא טָאה רע .,,טגיניירעג ןּוא טנּוזעג טרעװ שטנעמ

 'רפס} םעד ןפּורעגנָא טָאה רע יװ ,"ענעדיא יד ןפּורעג

 טיּמ ןדײ ךיז ןדניּברַאפ טָאג ּוצ עּביל רעד ךרודג : "םידיסח

 רעֶּבָא ,לארשי:יבהוא עֶלַא ןפּורעגפינוצ טָאה רע ,ייטָאג

 ענעלָאטש ַא יװ ,עלַא יד רעּביא ןענַאטשעג ןזיא ם"ּבמר רעד

 סָאװ ,יד רָאנ :תונמחר ןָא ןטינשעג טָאה ןוא דרעװש עטלַאק

 ערעדנַא יד .טרעװ ַא ןּבָאה לעוּפה.לכש ןטימ ךיז ןטפעהַאּב

 ןײק טשינ ןּבָאה ײז ןּוא ,ּומדג תומהּבּכ ּולשמנ ,דוּביאל ןעייג

 ,אּבה.םלועל קלח

 םּוצ ,ןיּבר ןיז ּוצ ףליה ךָאנ טעדנעװעג ךיז טָאה רע

 עטרעגָאמעגסיוא עניילק טָאד ,ןעזעג םיא טָאה רע ,שודקה-דיי

 טמוק תולעּפתה רַאפ ןּוא ,טנװַאד ןּוא טײטש רע יװ ,לרעּפרעק

 ןַאד טשרע טמּוק ןּוא קעװַא.טלַאפ רע זיּב ,םשה-לוטיּב ּוצ רע

 ןעלעדיפ ןפיוא םיא טליּפש םנוּב 'ר יּבר רעד ןעװ ,ךיז.ּוצ



 ףליה ןייק ןיא טרָאד ןּופ ךיוא רעֶּבָא ;,."הי ּולֵלהְי םיתמה אל

 טָאה סָאװ ,רעד ןעװעג זיא שודקהידײי רעד .ןעמּוקעג טשינ
 ןּוא תומּוערּת טַאהעג טָאה רע .ואצמהּב 'ה ושרד :טגָאזעג

 .השֹודק הדע ןַא ךיז טכוזעגפיוא

 ןָא טנָאמועד ךיז טָאה רע ,,טכיל ַא ןעזרעד טָאה רע

 תרֹוּת יד ןגָאוטעגנורַא טָאה טָאג !לארשי !לארשי :יניס גרַאּב
 .*עג טשינ יז טָאה רענײק ןּוא טלעװ רעד ןופ רעק'עפ יד ּוצ

 לארשי ןיא םעדכרּוד ,ןעמּוקעג זיא לארשי זיּב ,ןעמענּוצ טלָאװ

 ,רעקלעפ ערעדנַא יװ קלָצּפ ןיק טשינ .שודק םע ןַא ןרָנװעג

 ןרָאװעג ןיא רוכּב רעשידײי רעדעי ,סינהוּכ ןּופ קלָאפ ַא רָאנ

 =סיוא םיא םינהוּכ יד ןּבָאה ךָאנועד .טָאג ּוצ ןעקנַאשעגלעװַא

 ,טזיילעג

 טכײלש ,ם"ּבמר םעד טימ ױזַא ךיז טלגנַאר רע יװ ןוא

 יּוצ ןסעגרַאפ טָאה יּבר רעד סָאװ ,ריט רעד ךרּוד ןיירַצ ךיז

 *| טנעקעג ןּבָאה עלַא .,היחתּכ 'ר רעטלַא רעד ,ןסילשּוצ
 ייֵצ ַא טײטש רע ,ןעװעג רעככישּפ עטשרע יד ןּופ ,ןהיחתּפ

 ענעּבױהעגפיוא טימ ריט רעד ײּב רעכײלּב ַא ןּוא רעגידנרעט

 טימ ןיּבר ןפיוא טקּוק רע ,דרָאּב רעגידנרעטיצ ַא טימ ,טנעה

 עטכַאמשרַאפ טימ טלמַאטש ןּוא ןגױא עטלּפענרַאפ ,עטשלהרַאפ

 ליומ ןופ טרָאװ ןײק ןָאק ןּוא טלמַאטש ןּוא טלמַאטש ,ןּפיל

 .ןעגנעדּבסױרַא טשינ

 עלַא ץטע טליװ סָאװ ?ּוטסליװ סָאװ ? ּונסליװ סָאװ --

 טימ ןעיירש  ּוצ ןּבױהעגנָא יּבר רעד טָאה -- !? רימ ןּופ

 ףיז ריא טָאה סָאװ -- ,רעזײּבעג ןגידנקעװ ,תונמחר ןגידנטעּב
 !ןּבָאה רימ ןּופ ריא טליװ סָאװ ?רימ ּוצ טעּפעשטענּוצ

 שממ ,טשינרָאג ךיא ליװ רימ רַאפ !יּבר רעגילייה ---
 ךָאנ ןיוש ךעּבענ ,סײהרעדניא תרגֹוּב ַא ּבָאה ךיא ,,.! טשינרָאג

 ץרַאה סָאד ..סיורג רעײז ןיא רעצ רעד ...רעגיצנָאװצ יד

 ךָאד טגָאז יז ..ןעזּוצ טשינ ןָאק ךיא ,ןטינשעצ רימ טרעװ

 ,רעּבָא ..ןדער ןגױא עריא .,ּבױט עליטש ַא יװ ,טשינרָאג
 ..טשיגירַאג ךיא ליװ רימ רַאפ ,יּבר רעגילייה

 טגידנערַאפ טָאה היחתּפ 'ר רעטלַא רעד רעדייא ךָאנ רָאנ
 ;םיא ףיוא ןעיײרש ּוצ ןּבױהעגנָא יּבר רעד טָאה ,ןדער ּוצ
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 ַא ןגעװ רימ ּוצ טסמּוק !ןכדש ַא ,ךיא ןיּב סָאװ --
 { תרגֹוּב

 ןלעװ טעװ ןּבעל-לָאז יּבר רעד זַא ,טנײמעג ּבָאה ךיא --
 םלוע.לשיונוּבר רעד טעװ רשפא .,ןּבָאה.היכז יד לעװ ךיא זַא
 | | ! ןנלעה

 םלוע.לשיונֹוּבר רעד זַא ,ּוטסיּב סָאװ ןּוא ּוטסיִּב רעװ --
 יהנשמ רשפא לָאז רע ;ןּבעוּפָא ריד טימ דָאוג ךיז לָאז -

 ַא ,למיה ןּופ ןתה ַא ןקישּפָאוַא ,ןגעװטענייד רַאפ ןייז-עבט
 ַארַאפ-סָאװ טימ .,,!החורס הּפיט ..?ןײרַאיּפָאק ןיא דלעג קַאז
 !םייהרעדניא תרגוּב ַא טָאה רע -- !םורַא-טײג סָאד תונויער
 ןעיײרש ּוצ ןּבױהעגנָא יּבר רעד טָאה -- ,טנײמעג ּבָאה ךיא
 םידיסח עניימ עלַא זַא -- ,ךיז ףיױא לּכַאק סָאד ןסייר וצ ןוא

 ןּוא םיור ןּופ ןרעיוט יד ייּב טציז סָאװ ,ןחישמ ןגעװ ןרעלק
 .יואר םיא ןלָאז רימ זַא ,ןּבעג-תוחוּכ םיא ןלָאז רימ זַא ,טרַאװ
 רעד ןגעװ רָאג טרעלק רע ןּוא ,ןעגנערּב ּוצ הלואג יד ןנַאמ

 ,ןשַאװ ּוצ שעװ ןײג ּוצ קנַארק זיא יז !םײהרעדניא תרגוּב
 ירֲאֿפ םידיסח ענײמ סָאװ טימ ,עז !ןלעטש ךיז טסניד ַא רַאפ
 עניימ ןּופ קעװַא .,!רעטכעט יד רַאפ םינתח -- ךיז ןצמענ
 ןיאו ,ּונדֹנ תומהּבּכ ולשמנ; :טכער טָאה םי"ּבמר רעד !ןגיוא
 ףרַאד ךיא ,טכער טָאה ם"ּבמר רעד "!אּבהיםלועל קלח םהל

 !!סױרַא !סױרַא !תֹומהּב ןייק טשיג
 ןפָאלעגכָאנ ןיא רע יװ ,מקרעמַאּב טשינ טָאה יּבר רעד

 סניּבר ןרַאפ טַאהעג-ארומ טָאה רעכלעװ ,דײײ םענעקָארשעצ םעד
 ,ןײרַאישרדמהיתיּב ןיא ןיִּב ,ןדיימסיוא יז טלָאװעג ןוא הללק
 ןעזעג טָאה ןעמ .רעדּורעג ַא ןרָאװעג זיא שרדמה-תיּב ןיא
 רעד, :רעטרעװ יד טימ ןגָאיכָאנ ןטרעּבױשעצ ַא ןיּבר םעד
 'ר ןסַאלּב םענעקָארשרעד-טיוט םּוצ םעד *!טכער טָאה ם"ּבמר
 יקניװ יד ןּופ ןפױלּוצנעמַאזּוצ ןעמּוקעג עלַא ךיז ןענעז .,ןהיחתּכ
 :ענעקָארשרעד טגערפעג ןּוא תורמג יד ןּופ ,ןעל

 | !ןעשעג זיא סָאװ ?ןעשעג זיא סָאװ --
 טלדנַאה סע סָאװ ןגעװ ןענַאטשרַאפ טָאה םלוע רעד זַא

 ןזָאה ייז ,ןלַאפַאּב ייז המיא ןַא טימ טייקגירעיורט ַא זיא ,ךיז
 ךיז טָאה טרָאד-ןּוא-ָאד ןּופ .דרע רעד ּוצ ּפעק יד טזָאלעגּפָארַא
 *!הסנרּפ םיִכירָצ לארשי ךמע, -- ייװ יוא ;ןצכערק ַא טרעהרעד
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 *ליפַא ,ךיז טנייועצ ןּוא טצפיזעגפיוא ךיוה טָאה ףסוי;יכדרמ 'ד
 לײװ ,ןעגנַאגעגנָא טשינרָאג םיא זיא'ס סָאװ ,לריאמ-עשטיא 'ר
 ,ענעצס רעד ייּב טָאה ,לטשּפ ַא ןיא טפיטרַאפ ןעװעג זיא רע
 ,ןענרעל ּוצ טרעהעגפיוא ,דיי ןעמירָא ןַא ךָאנ.טגָאי יּבר רעד יװ
 גטצכערקעגּפָא ליטש ןּוא ןגױא יד טנעה יד טימ ךיז טכַאמרַאּפ

 גהַאמ ַא ןּוא טייקליטש ַא טשרעהעג טָאה ןיּבר םעד םּורַא
 .ןעמערּב עסיורג ענייז ןּביוהעגפיוא טָאה יּבר רעד .טייקטרענייטש
 ןעקנּופ .םלוע ןטרַאטשרַאפ םעד ףיא ךיז טקיקעגמּורַא ןּוא
 זיא רעיױרט ַא ןּוא קערש ַא ,ןגיוא ענייז ןּופ טצירּפשעג ןּבָאה
 | ,ןלַאפַאּב רעמ ךָאנ

 תנרמאּת יתומצע לכ, ?ןָא ךימ ריא טקּוק סָאװ ,תומהּב --
 האפ ןייז.לטבמ סנליװ עלַא זּומ ןעמ זַא ,שטייט רעד זיא "'הלי
 שלַא ,הואּת ןייא ןיא ןגיילנײרַא תוואּת עלַא ,ןליו ןסיורג ןייא
 טשינרָאג !'הל -- שנואװ ןסיורג ןייא ףיוא ןשיוטסיוא ןשטנּואװ
 ךיז לָאז דובּכ ןייז זַא ,'הל ץלַא רָאנ ,ןעגנַאלרַאפ ּוצ םיא ןֹופ
 וצ שיה:לּוטיּב םעד ןעגנערּבּוצ ,טלעװ רעד רַאפ ןקעלּפטנַא
 ןיציצנ יד ךיז ןיא ןליפרעד ןּבײהנָא לָאז ןעמ זַא ,הגרדמ רעד
 ..!שי ןרעסערג ןּופ ,ןרעדנַא ןּופ

 :רעטרעװ יד ייּב טרעטַאלּפעג ,טרעטיצעג ןּבָאה םידיסח יד
 וָאנ ,דײר סניּבר םייּב טנַאװ ןייא יװ ןעמַאזּוצ ךיז טלקָאשעג
 יװ טלקָאשעג ךיז טָאה ,רערַאד ןּוא רעכיוה ַא ,ףסו:-יכדרמ ןייא
 :טצכערקעגּפָא ןּוא תֹואּפ עגנַאל ענייז טימ עּברעװ עסייװ ַא

 | / +!סָאר ןָאק רעװ ,יוא --
 ּשייג ,ךייא ךיא ףרַאדַאּב סָאװ ,טשינ סע טנָאק ריא זַא --

 ןוא ןּבעל םעד ןיא סרעלטעּב ,סרערָאנש ,רָאי עטּוג עדלַא ּוצ
 | ..! ןּבעל ןרעדנַא ןיא

 ענייז ןּוא ןעמערּב ענייז ,ןרָאװעג:ךיילּב זיא יּבר רעד
 יד טָאה רע רעדייא ,טרעטיצעג ןּבָאה סעסנָאװ ענעסקַאװרַאפ-
 ױצ ןּבױהעגנָא סעּכ רַאפ טָאה רע .טכַארּבעגסױרַא רעטרעוװי
 ; ןעלמַאטש

 רעױּפ ןטסדנימ ןדעי רַאּפ ,הררש ןטסדנימ ןדעי רַאפ --
 סרעלטעּב ,סרערָאנש !טשינ טָאג רַאֹפ ןּוא ארומ רימ ןּבָאה
 ןיא שטָאכ זַא ,טניימעג ּבָאה ךיא .טלעװ רעד ףיוא רימ ןעגעז
 ג) ,םיצירּפ יװ ןעמּוק רימ ןלעװ ,תוררש ןייז רימ ןלעװ למיה
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 לָאמטסנעד -- 'הל םירּוחּב רָאג ,ןעגנַאלרַאפ ּוצ טשינרָאג םינּב
 .דרע רעד ףיױא ןּבעל;רעלטעּב ַא ןריפ ּוצ טנילעג ךיז טלָאװ
 ןלָאז רימ ידּכ ,רעױּפ ןדעי רַאפ ךיז ןייז-םיוחּתשמו-םיערוּכ
 רענעי ףױא ךיא זַא ,טנייה !טלעװ רענעי ףיוא ןירוח-.ינּב ןייז
 גוןּבעל ַאוַא גוט סָאװ - סרערָא:ש יװ רימ ןעמּוק טלעװ
 ,!!ןייז םיצירּפ ךָאד רימ ןזּומ ּואוו-ץיגרע

 : : טצכערקעגּפָא טָאה ףסוי-יכדרמ
 ךיא ּואו ןוא !םיצייּפ טָאג ןגעג ,יּבר רעװָאשַאמָאט --

 ."'ה ךיתארק םיקמעממ} ;ךָאד טייטש סע !ץרַאה ענעכָארּבעצ סָאד
 .רַאװלריאמ:עשטיא טָאה -- !ּוטְסּוט סָאװ ,ףסויייכדרמ --

 ..!טדער 'ה ךאלמ ַא -- .טרעטיצעג רעװעש
 ךיוא ןָאק רע ,ןגָאז ןעק רעװָאשַאמָאט רעד !םיא זָאל --

 ןויװעג רע טָאה ,ןפסוי:יכדרמ ּוצ ךיז גידנעדנעוו ןּוא -- ,ןרעה
 ;םיא ףיוא רעגניפ ןטימ

 ךיא ,"יל ידודו ,ידודל ינַא :טייטש סע ,ףסוי-יכדרמ --
 טניירפ ַא טָאג ןיא ,טניירפ סטָאג ןיּב ךיא ןעװ זַא ,שטייט רעד
 ליװ סע רעװ .ןייז טשינ טניירפ ןייק ןענָאק סרעלטעּב ,רימ ּוצ
 ןּוא ףיונוצ ריד ייז םענ ,םיא טימ טייג ,ןייז רעלטעּב ַא
 םידיסח ןּבָאה ףרַאדַאּב ךיא ,טשינ ךיא ףרַאדַאּב רערָאנש !טייג
 .תמחלמ זיא תודיסח .ןײג המחלמ ןיא ןענָאק עכלעװ ,ןירות:ינּב
 ּוצ רערָא ןציז םייה רעד ןיא ןלָאז רעצרעה עכַאװש יד ,'ה
 ּוצ ןּבױהעגנָא ןּוא טיירדעגסױא ךיז טָאה רע - ..!ןייג םיא
 ,ךיז ּוצ ןירַא ןּוא ןשטַאל יד טימ ןשטיר
 םעד ייּב יװ ,ןעגנעה טזָאלעג ּפעק יד ןּבָאה םיריסח יד = |
 ..ילגע

 -!ןעמּוק הגרדמ ַאזַא ףיוא ןָאק סָאװ ,םעד זיא ליואוו --
 טסעװ רע !רעיײפ קיטש ןייא -- .טגָאזעג לריאמ-עשטיא 'ר טָאה
 "!הסנרּפ םיכירצ לארשי ךמע, - ןריפסיוא טשינ רעּבָא סע

 רעטלַא ןייא טָאה - !קַאּבַאטקעמש ַא טסָאה ,רעּב.דוד --
 .טגָאזעג ןרעדנַא םּוצ
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 1ג לטיּפָאק

 ;{ י .ד

 יע סָאװ ,ןעגנַאגעגנָא המחלמ ַא זיא ןהטמ-ךּורּב ןיא
 רעגעלעג טרַאה ןײז ףיוא טכַאנײּב טנָאקעג רָאנ טָאה ןיילַא
 ןיא לאיחי רענײלק רעד טיײצ .ףליה סנעמעװ ןָא ןפמעקסיוא
 ךעלרעפעג זיא עמַאמ יד ןַא ,הרושּביבויא רעד טימ ןעמּוקעג
 *רָאפ ןײא ןיא ,ןגערפ ןײא ןיא ןטלַאהעג ךיז רע טָאה ,קנַארק

 ,ךיז רעטניה ןפרַאװ ּוצ ץלַא טכער רע טָאה יצ ;ןפרַאװ
 רע .ןעװעטַאר ּוצ ןיילַא ךיז רָאנ ,ךיז ןרטּפוצּפָא םצלַא ןּופ
 ותוקפס ןּוא תוישק עלַא רַאפ ץוריּת ןייא טַאהעג טציא ןיּב טָאה
 טָאה רע ןעװ ,לָאמ סעדצי .םיא ןיא ןענַאטשעגפיוא ןענעז סָאװ

 ,ןתובייחתה יד, -- :םיהרעדניא החּפשמ ןייז ןָא טנַאמרעד ךיז
 .רעד םלוצ-לש-ונוּבר ןרַאפ רימ ףיא ןעמּונעג ּבָאה ךיא סָאװ
 ןוא רעּביא.ןגעװ ,דיי ַא רַאפ ןפַאשַאּב ךימ טָאה רע סָאװ ,טימ
 ױזַא טָאה רע ןּוא -- ,"ןתּובייחתה ערעדנַא עלַא לטבמ ןעגעז
 רעד ּוצ טכײרגרעד טָאה רע זיּב ,ךיז ףױא טעּברַאעג גנַאל
 .קעװַא ןייז רַאפ גנוגיטכערַאּב ַא ךיז ןיא ןליפרעד ּוצ ,הגרדמ
 ןױלּב טשינ םירָאװ .,ךיז רעטניה החּפשמ יד ןפרַאװ ןּוא ןייג
 .קעװַא רע טָאה שי ןגידעּבעל ןייז ,ןײלַא ךיז רָאנ ,החּפשמ ןייז
 ץנַאג ןייז ,ןײלַא ךיז :טכַאמעג.לטבמ רע טָאה ץלַא .,ןפרָאװעג
 יעג עטכעלש ןצמּוקעג ןענעז סע טכַאנײּב לָאמ ליפיו ,ןּבעל
 טָאה ,ןהקבר ךָאנ ןעקנעּב ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה רע ןּוא ןעקנַאד
 ןיוש ףיַאדַאּב ןּוא ןקז ַא ןיא רע זַא ,טדערעגנייא ךיז רע
 רע ,ןפלָאהעג םיא טָאה טָאג עקַאט זיִּב ,.ּבײװ ןײק טשינ
 ַא םיא ןיא סע זַא ,טליפרעד רעגעלעג ןפיוא טכַאנייּב טָאה
 רעד ּוצ ןעמיקעגנָא זיא רע זיּב ,ןסקַאװעגסױא דרָאּב עיווג
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 ,עגיורוצ םיא טָאה ערה:רצי רעד ןּוא ,שיה-לוטיּב ןּופ הגרדמ
 / ...טזָאל

 .לֹוטיּב טימ ,גיצניװ ךָאנ זיא סָאד זַא ,טגָאז יּבר רעד
 ןליפ ןּבײהנָא ןזומ ןעמ ,ןיײגרעד טשינרָאג ּוצ ןעמ ןָאק שיא

 ,געװ רעד ןזיא סָאד לָאנ .טייז רענעי ןּופ ,שי ןרעדנַא םעד
 ןרָאי ןופ טעּברַא -- ,ןכַאמילּת ַא םעלַא ןּופ רע ףרַאדַאּב טציא

 עטָאלּב ןיא קירּוצ ּפָארַא -- ךיז ןּבױהּפױא ןּופ םיִׁשִדַּת ןוא
 טעװ ןענעװַאד סָאד ,ןטײקגיניילק ףיוא ךיז-ןשיוטסיוא ,ןּבעל ןופ

 ,טשיב ןענרעל ןיק ןענרעל סָאד ,ןענעװַאד ןייק ןייז טשינ רעמ
 רע ןָאק סָאװ רעּבָא .טשינ תויח ןײק תויח עצנַאג סָאד ןּוא
 ןפָאטשרַאפ ּוצ ,טכַאמעגּפָא ךיז ייּב רע טָאה לָאמ טנזױט !ןוט
 ךיו.ןציש ּוצ ,טלעװ רעד ןּופ ירשעג םעד רַאפ ןרעוא יד ךיז
 .נײרַא ןּוא ןּפַאכּוצנָא םיא סיוא ךיז ןקערטש סָאװ ,סעּפַאל יד ןגעק
 טימ ךיז טָאה רע ןכלעװ ןופ ,ןײרַא-ּבּורג ןיא קירוצ ןּפעלשּוצ
 ,ןגָארקעגסױרַא ימ

 ךיז רע טָאה לָאמסָאד .ערהירצי רעד טָאה ןגעװ ליפ = |
 *ךורּב וצ ןעמוקעג ויא ןּוא ץלעּפ ןיא קיוצ ַא רַאפ טלעטשרַאּפ

 ,השמ-ךּורּב, :טנָאמעג םיא ןּוא רעגעלעג ןפיוא טכַאנײּב ןהשמ

 טָארעּב סטָאג ףיוא טזָאלעגרעּביא ּוטסָאה םייהרעדניא !השמ-ךּורּב
 טוָאלרָאװרַאפ םורַא ךיז ןרעגלַאװ רעדניק ענײד ,ּבײװ קנַארק ַא
 ּוד ןּוא ,ןײזױצ םחימ יײז ףיוא טשינ ךיז טָאה רענייק ןּוא

 .עגּפָארַא לקעּפ עצנַאג סָאד טסָאה ןּוא ןיּבר םייּב ָאד טסציז
 ןרעװ טעװ ארוּבה תרובע ַאזַא זַא ,וטסניימ ,ריד ןּופ ןפרָאװ
 עגיליה ןּופ תויאר טכַארּבעג םיא טָאה רע "1 ןעמונעגנָא
 .עפעשַאּב עניימ ףיוא ךיז טמערַאּברעד ריא יװ ױזַאה : םירפס

 הריפס יד ..."ךייא ףױא ןעמערַאברעד ךיז ךיא לעװ ױזַא ,ןשינ
 לופ ןיא ,תוליפּת יד ןעיײגרעד סע רעכלעוו ּוצ ,יד -- "הניּב,
 טנװַאד ,םידיסח-רפס רעד טגָאז ,םלוע-.לש.ונֹוּבר רעד ,םימחר טימ
 רַאפ טגיליװַאֿב ןײז לָאז סע :רע טנװַאד סָאװ ןּוא .גָאט ןדעי
 ."שינעפעשַאּב עניימ ףיוא ןעמערַאּברעד ךיז לָאז ךיא זַא ,רימ
 ןעּור טשינ ןָאק הניכש יד, :טגָאזעג טָאה לַאטיװ םייח 'ר
 *עשַאּב סטָאג ףיוא םחרמ טשינ ךיז ןיא סָאװ ,שטנעמ ַא ףיוא
 ןגײא ןײז ףיוא ּוליפַא -- ?םחרמ ךיז רע ןיא -- ,י"ןשינעפ
 עכלעזַא ערעדנַא רעטרעדנּוה ןּוא '"!טשינ רעדניק ןּוא ּבײװ
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 -קעװַא ןּוא טכַארּבעגפיונוצ "ערה.רצי, רעד םיא טָאה רעטרע
 רעד סָאװ ,סָאד ויא רקיע רעד ןּוא ,ןגיוא יד רַאפ טלעטשעג
 תונמחר טימ ץרַאה ןייז טלּופעגנָא עקַאט טָאה "ערה.רצי,
 ,ןלאיהי ןײז ףיוא ,רעדניק ענײז ףיוא ,ּבײװ קנַארק ןייז ףיוא
 ,ןעמוקַאּביּביל רעייז לָאמַאטימ טָאה רע ןכלעוו

 טצכערקעג רע טָאה - !רימ ףלעה ,טלוע-לש.ונֹוּבר ,יוא --
 ,רעגעלעג ןייז ףיוא טכַאניײּב

 :עג טשינ ךיז ליװ יּבר רעד זַא ,ןוט רעּבָא רע לָאז סָאװ
 ,שמשמ םעד ןשריה געט עצנַאג טגָאיעגכָאנ טָאה רע ,ןענעגעז
 .עזעג ךיז ליװ רע זַא ,ןײז.ריּכזמ םיא ןוא ןיגניירא לָאז רע
 ,ןענעג

 ךיז טָאה סע ,ןײלַא ןענעז רעדניק יד ,קנַארק ךעלרעפעג טגיל השא יד ,שפנ דע םימ ּואֹּב זיא סע ,טסײטשרַאפ --
 ,ןסירעצ טרעװ ץרַאה סָאד ,ןייז-וצ.םחרמ יז ףיוא רעװ טשיג

 ןעזעג ךָאד טסָאה 1 רימ ןיפ ּוטסליװ סָאװ ,ןילַא יג --
 סָאװ .ןעמיוקַאּב טָאה היחתּפ רעטלַא רעד סָאװ ,קסּכ םעד
 | ןײלַא ּוד ּפַאכ !ןּפַאכ ךיוא לָאז ךיא ,וטסליװ

 סניבר םעד רעטניה טלעטשעגקעװַא השמ-ךּורּב ךיז טָאה
 טעװ ,ןייז טעװ סָאװ ,אלימ ,ןּבעל סָאד ךיז טלעטשעגנייא ,ריס
 יּבר רעד זַא ,טּונימ עטּוג ַא ,רשוּכד-תעש ַא טרַאװענּפָא ןײז
 רע ,גנַאל.ןהעש ןענַאטשעג ןיא רע ,ןעמענפיוא ןלעװ םיא לָאז
 ןעגנאגעגפיוא ןיא ריט טײז רעטײװצ רעד ןופ ,טרעהעג טָאה
 ןיא ,ןײלַא ךיז וצ ןדער ַא לָאמלײט ,גײטש ַא ןיא ןסעזעג טלָנװ ב"ל ַא יװ ,קירּוצ.ןּוא-ןיהַא ןשטַאל יד ןּופ ןרַאש סָאד
 ,טּבױלגעג טָאה רע ,דובּכה-תַארִי רַאפ ןעגנַאגעגסיױא תויח סָאד
 רענעי ףױא ןענירעד טרָאד ,םיהלא.ךאלמ ַא זיא יּבו רעד זַא
 ּפָא טציא ךיז ןעוט ,ןקלַאּב ןגירעדינ םעד רעטנוא ,ריט טייז
 ,ןענירעד ןיּבר ןטימ ןיא הלעמ לש אילמּפ עצנַאג יד .ןטלעװ

 סלאיחי .ןּוז רעד ךױא ױזַא ,רעטָאפ רעד יװ יוזא ןּוא
 ,טײז סנטַאט םייּב לאיחי .טרעקַאלפעצ ךיז טָאה עיזַאטנַאפ)

 טלקָאשעג עטַאט רעד יװ ךיז טָאה ,ריט סניּבר םעד רעטניה
 .דובּכה.תַארי רַאט טּפַאלקעג םיא טָאה ץרַאה סָאד ןוא םורפ
 ןלָאמעג םיא טָאה ןּוא ןעמוקעג.ץונוצ םיִא זיא עיזַאטנַאּפ ןייז
 םעד רעטנוא פָא ךיז טוט סע סָאװ ,רעדליּב עשילרעטסיוא-
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 אמו נוססאפפיאסאיש

 טײטש סע ןּוא ןפָא ןייז יאדװַא זּומ ןקלַאּב רעד ,ןקלַאּב סניּבר

 ןיא טכײהג סָאװ ,רעטײל עגידרעײפ ַא ּבּוטש סניּבר ןיא

 סָאװ ,םיכאלמ ,*ה3 םידרויו םילוע םיכאלמ, ןּוא .ןײרַא למיה

 .םיכאלמ ןּוא ,ףױרַא למיה םּוצ תוליפּת יד ןיִּבר ןּופ ןגָארט

 טרעלקעג טָאה רע ,רעטנּורַא תועושי למיה ןופ ןעגנערּב סָאװ

 רע .רעטײל יד ןעז ּוצ ןייז .הכוז ךױא טעװ רע יצ ,םעד ןגעװ

 ןעמ ןּופ םעד ּוצ לײװ  ,ּוצרעד ןייז.הכוז טשינ יאדװַא סעװ

 סָאװ ,רעדליּב יד יװ רעּבָא רעמ .ןייז קידצ רעסיורג  ַא ןײלַא

 סניּבר ןיא טרָאד ךיז טּוטיס סָאװ ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע

 ירַאפ ךיז טּב/װעג ןּוא טניּפשעג עיזַאטנַאפ ןייז ןיא ןּבָאה .בוטש

 ,ןצמרָאפ ענעמּואװשרַאפ ןּופ סעיזוליא ענעריוּבעג-ּבלַאה ,עטשיװ

 עגילײה ךיז ןטלַאה סע עכלעװ ףיא ,ןעלזניא עשילמיה עױלּב

 ןשידניק ןײז ןיא טָאה ץלַא סָאד .םייּבר יד ,תובא יד -- ףיוא

 סָאװ ,ןעמרָאפ עכעלדנעטשרַאפמּוא ,עגידארומ ןעמּונעגנָא חומ

 ַא םיא ףױא ןפרָאװעגנָא ,טימעג ןײז ףױא טקריװעג ןּבָאה

 .טײקגירעגײנ רעמּורפ ַא טימ ןעמַאזּוצ קערש

 סניּבר ןּופ ןוַאש סָאד טרעהרעד ײז ןּבָאה לָאמלייט

 ןּבָאה רעצרעה ערעײז ,ריט רעד ּוצ טנָאנ ץנַאג ןיוש ןשטַאֿכ

 ריט יד ּוליפַא ךיז טָאה לָאמַא .ןּפַאלק ּוצ רעכעה ןּבױהעגנָא

 סנױטשרעד טקּוקעג ,ןזיװַאּב ךיז טָאה יּבר רעד ןּוא טנפעעג

 רָאנ .טנעקרעד טשינ םיא טלָאװ רע יװ ,ןהשמ-ךּורּב ףיוא

 ןגָאזוצסױרַא ןעמּונעגנעמַאזּוצ ךָאנ ךיז טָאה השמ-ְךּורּב רעדייא

 ,שרדמה תיּב ןיא קעװַא טשוחרַאפ יּבר רעד ןיא ,שנּואוו ןיז

 ַא ןפרָאװעגנײרַא סעּפע ,טײרדעגמורַא לָאמ רָאּפ 8 ךיז טרָאד

 ןיא יױװַא ,סױרַא טשוחרַאפ זיא רע יװ ױזַא שקנוּפ ןּוא ,טרָאװ

 ןהשמ ךּורּב ןּבעג ּוצ ןָא ,לּביטש ןיא ךיז ּוצ ןיײרַא קירּוצ רע

 .ןדער ּוצ םיא ּוצ טייהנגעלעג יד

 +רּוטש ױזַא ןעװעג יּבר רעד זיא גידנעטש טשינ רעּבָא

 ַא ןעװעג לָאמלײט ןיא סע .ןעזעג םיא ןּבָאה רימ יװ ,שימ

 *עג טָאה ןּוא ןעמוקעגסױרַא זיא יּבר רעד ,ךיוא רשֹוּכה.תעש

 טגָאזעג ןוא סעּפּורג עשידיסה ןיא ךיז טלעטשעגּפָא ,טלכיימש

 פא םיא טָאה סע ןעװ ,ןעװעג זיא סָאד .,ךעלטרעװ עכיילג

 ןײזיוצקתמ ןטלעװ עטשרעּביוא יד ןיא טרָאד סעּפע טקילגעג

 זיא שרדמה-תיּב ןיא ,ןפָאלשעג ןענעז עלַא ןעװ ,טכַאנײג
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 ןיא לּפמעל ענילק סָאד ןעזעג רָאנ ךיז טָאה ,ןעװעג.רעטסניפ-

 ןיא טכַארטרַאפ ןסעזעג ןיא רע ןכלעװ ייּב ,רעטסנעפ סניּבר

 ןיא .ןטכירּפָא לָאמַא ךיוא רע טגעלפ תוצח ,ןטלעװ ענייז

 ןענעז סָאװ ,טײלעמירָא ןענעז ,ןעמ טלייצרַאפ ,טכענ עכלעזַא

 ןיא לטכיל ןכָאנ ןעגנַאגעג ןײרַא-טָאטש ןיא טעּפש ןעמוקעגנָא

 .ּבוטש ןיא ןיּבר םּוצ טעשזדנָאלּברַאפ ןבָאה ןּוא רעטסניפ רעד
 ןײרַא-טעּב ןיא ײז טגײלעג ,ןעװעג.ברקמ יײז טָאה יּבר רעד

 סנעמעװ ןיא ,טסּואװעג טשינ טָאה ןַאמירָא רעד ;טקעדעגּוצ ןּוא

 ןַאמירָא ןייא .ירפרעדניא סנגרָאמּוצ זיִּב ,ןפָאלשעג ןיא רע טעּב

 יעגּפָא םיא רַאפ טָאה יּבר רעד זַא ,טמירעג ןליּפַא ךיז טָאה

 טָאה סרעדנַא ןײק לײװ ,לעמ:הרימש סיוא ךעלעקסילק טכָאק

 .עג ןײא רעּבָא .אמזּוג ַא ןעװעג ןיא סָאד .טַאהעג טשינ רע
 טָאה גָאט.ןטימ ןדעי :טַאהעג ָאי יּבר רעד טָאה ּורּפָא ןכעלטימ

 ןּוא לרעמיצ ןיז ןּופ ןעמוקּיצסױרַא טײהניואװעג ַא טַאהעג רע

 יֹוצ ןּוא ןטײצ עטלַא יד ןּופ לרעגײז-ליּפש ַא טימ ךיז .ןליּפש

 רע .סיואיטליּפש לרעגײז סָאד סָאװ ,ןוגינ םּוצ ךיז טרעהעג

 עגיצניא יד סָאד ןיא ,הװאּת טָאה רע יװ יױזַא ,ןגָאז טגעלפ

 ןּוא ןּבעגּוצכָאנ ערה.רצי םעד טמיטשַאּב טָאה רע סָאװ ,הװאּת

 *ךּורּב רע טָאה רשֹוּכה:תעש ַאזַא ןיא ,ןפױקּוצּפָא םיא םעד טימ

 ,טנעקרעד םיא ןּוא ןפָארטעגנָא ריט רעד רעטניה ןהשמ

 ?ָאד וטסוט סָאװ ?ַאה ,ךיז:טכַאד ,השמ-ְךּורּב --

 ּוצ ןּבױהעגנָא הׂשמ-ךּורּב טָאװ --  ,יּבר רעגילייה --

 ,ןעלמאטש

 .ןּבײרטקעװַא טזָאלעג טשינ םיא טָאה יּבר רעד רָאנ
 ןופ ,ךיז-טכַאד ,עכסישּפ ןופ ךָאנ ךיד ךָאד ןעק ךיא --

 .ןײרַא:םּוק ,שודקה-דיי
 .ןרָאװעג-טרעהעגסיוא זיא השמ .ְךּורְּב
 עיולּב ענעקָארשרעד ,עסיורג יד טימ לאיחי רעניילק רעד

 .עגנָא ,ןטַאט ןכָאנ ןײרַא ןיא תֹואּפ עגידנרעטַאלּפ ןּוא ןגיוא

 .עטָאּפַאק סנטַאט םייַּב ךיז ןטלַאה

 ,ןצװעגי,רדסמ טכענ ןּוא געט רָאְּפַא ךיז טָאה השמ-ךּורּב
 טַאהעג.טייצ ךָאנ טָאה רע רעדײא רָאנ .ןגָאז ּוצ ןיּבר םעד סָאװ
 ןײרַא יּבר רעד ןיוש םיא זיא ,ןעמענּוצנעמַאזּוצ ןעקנַאדעג ענײז
 רַאפ ךיז לָאז לָאז השמ-ךּורּב סָאװ ,סטָאטשנָא ןּוא ,דײר יד ןיא



 ש ַא םו ל ש 14

 .ךּורּב רַאפ ןּבױהעגנָא יּבר רעד טָאה ,ןסיגסיוא ץרַאה סָאד םיא

 רע יװ ,טדערעג טָאה יּבר רעד  ,ןייז.ּוצילצנתמ ךיז ןהשמ

 ַא ןעװעג ןענעז ךייר ענייז ,ןינע ןַא ןטימ ןיא ןטלַאהעג טלָאװ

 ..ןעקנַאדעג ענייז ןּופ גנּוצעזטרָאפ

 ןייז.וצ ןקתמ ידּכ ,ןעגנַאגעג רימ ןענעז עכסישּפ ןיא --
 סָאד ןעמענּוצסױרַא ,טרעטשעצ ןּבָאה עטלַא יד סָאװ ,סָאד

 ןעגנערּבנײרַא קירוצ ןּוא קרַאמ ןיא עקטַאי רעד ןּופ תודיסח
 סע רעדיװ ,ןכַאמ ײז ןליװ סָאװ ןּוא ,ןײרַא-שדֹוקה.ןורָא ןיא
 -- !עז .ַאנ ..!הסנרּפ רעדיװ ?עקטַאי רעד ןיא ןּפעלשנײרַא
 ַא ןיא ןגעלעג ןענעז סָאװ ,ךעלטיװק גרַאּב ַא טימ רע טפרַאװ
 : ןופרעד סױרַא ךָאד ןכירק םירעװ -- .שיט ןייז ףיוא רעלעט
 ,םינּבילודיג ,ןכַאמיהנותח רעטכעט  הסנרּפ רעּכָא ןּוא הסנרּפ

 רעד ףיוא ץכערק ןײא ןיק .תוינערּפ ןּוא קנערק ענעדישרַאפ
 .ײװ ןיײא ןײק .טשינ ןעמ טרעה ,תולג ןיא ןיא סָאװ ,הניכש
 יד יײּב זנוא ףױא ךעּבענ טרַאװ רעכלעװ ,ןחישמ ףיוא גָאט
 .טימ.טשינרָאג ,ןּבעג-תוחֹוּכ םיא ןלָאז רימ זַא ,םיור ןּופ ןרעיוט
 ךָאד טקניטש סע !תואּופר ןּוא םינתח ,הסנרּפ רָאג ,טשינרָא;
 יי: ײז ןיק

 "נָא רע טָאה ,ןהשמ-ְךּורֹּב ןעקנעש ּוצ קילּב ַא טשינ ןוא

 *ףױרַא ּבּוטש רעד רעּביא ןשטַאל יד טימ ןרַאש וצ ןּבױהעג
 .רַאפ ןעװעג ןיא סָאװ ,תופנּכ הציצ רעגנַאל רעד ןוא ּפָא-ַא.ןּוא

 טּפעלשעגכָאנ ךיז טָאה ,"לקַאדרצסּכַאל; ןַײז רעּביא ןפרָאװ

 טלָאװ סע יװ ,טרערעג ןּוא םיא ךָאנ תיציצ עגנַאל יד טימ

 :ןעװעג טשינ ּבּוטש ןיא רענייק

 ןייק ןייז טשינ ןָאק ךיא !ןפלעה ךיא ןָאק סָאװ ןּוא -
 ףךיז ךיא ליװ םיקסע סטָאג ןיא ןּוא ןוּבשח סטָאג ףיא רעטּוג
 -עג ןיק טנפעעגפיוא טשינ רימ טָאה טָאג ,ןשימנײרַא טשינ
 ףגעװטענייז רַאפ ןעלדנַאה לָאז ךיא זַא ,תואופר טימ לּבלעװ
 גיצפופ .ןּוטפױא סעּפע ןליװ סָאװ ,םידיסח ןופ יּבר ַא ןיּב ךיא
 ,העד ןייא ןיא רימ טימ ןייז ןלָאז סָאװ ,רימ טיג םיריסח
 ,תומהּב עדַאטס ַא טשינ ,ןוטפיוא סעּפע טנָאקעג רימ ןטלָאװ
 ןּופ ךּוטסַאּפ ןיק טשינ ןיּב ךיא .עשַאּפ ךָאנ ןעיירש סָאװ
 !יּבר ןיּב ךיא ,תומהּב
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 ןּוא ןהתשמ:ךּורּב ּוצ ןעגנַאגעגּוצ גנילצולּפ זיא יּבר רעד
 :עטָאּפַאק רעד ייּב ןעמּונעגנָא םיא

 תא םיהלא ארּב תישארּב ;!טגָאז שודקה:רהז רעד --
 -- "םימשה תא ארבו הלמ יאהּב לּכּתסא - ץראה תאו םימשה
 םּוצ טקּוקעגּוצ ךיו טָאה רע ,דרע ןּוא למיה ןפַאשַאּב טָאה טָאג
  ףּוא "דרע, טרָאװ םּוצ ,למיה םעד ןפַאשַאּב ןּוא "למיה, טרָאװ
 ןּופ םצע רעד ,המשנ יד ןיא טרָאװ סָאד ,דרע יד ןפַאשַאּב
 יז טגָאמרַאפ סע .ךיז רַאפ טלעװ ַא ןיא טרָאװ סָאד .ךַאז רעד
 ןעמ טעבנגַאּב ,טנגיל הלילח טגָאז ןעמ ןַא ןּוא ,תויתוא ענ
 -- רעגרע ךָאנ ןּוא .הויתוא ענייז טרעטשעצ ןעמ ,טרָאװ סָאד
 46! .הצרת-אל, ףיוא רֹבֹוע ןיא ןעמ ,טרָאװ סָאד טכעש ןעמ
 סָאד ןיא ױזַא ,גידעּבעל זיא שטנעמ רעד יװ טקנּוּפ םירָאװ
 ,ןעלװעַאּב שטנעמ ןייק טשינ רָאט ןעמ יװ ױזַא ,גידעּבעל טרָאװ
 סָאװ ,םעדכרּוד ןּוט:הלװע ןַא טרָאװ סָאד טשינ ןעמ רָאט ױזַא
 רעּביל לָאז, !טגָאזעג טָאה רעצירָאק סחנּפ 'ר .טנגיל טגָאז ןעמ
 ,"לומ ןיימ ןּופ טנגיל ַא רעדייא ,ףּוג ןיימ ןּופ סױרַא המשנ יד
 +ידרע לסיּבַא;ךייא יּבַא ,ןגָאז:טנגיל לָאז ךיא זַא ,טליװ ריא ןּוא
 ,.!! ןפַאשרַאפ ּוצ דיירפ עש

 .רעדילג סהשמ-ךּורּב ךרּוד ןעגנַאגעגכרּודַא זיא רעדיוש ַא
 יַאּב טלָאװעג ןיוש טָאה רע .טַאלּב ַא יװ טרעטיצעג טָאה רע
 טקעטשרַאפ טּפַאהּפמַארק טשטיינק רע סָאװ ,לטיװק סָאד ןטלַאה
 רָאנ ,ןגייוושרַאפ ןיש ץלַא טלַאװעג ,רעגניפ ערַאד ענייז ןשיװצ
 יװ ,םעד ךָאנ .םעד ןיא טנָאמרעד םיא טָאה ןײלַא יּבר רעד
 עגידנרַאש יד טימ ןגָארטעגכרּודַא לָאמ רָאּפ ַא ךיז טָאה רע
 רע זיא ,ןגיוושעג ןּוא ּפָארַא-ןּוא-ףױרַא ּבּוטש רעד רעּביא ןשטַאל
 ילעװ ,השמ-ךּורּב ןטרענייטשרַאפ םעד רַאפ ןסקַאװעגסױא םיצּולּפ
 ,ריט רעד ייּב ןטלַאהַאּב ןּוא טקּורעג ךיז טָאה רעכ

 ךָאד ּוטסליװ ,ןעמּוקעג טסיּב ּוד זַא ?ּוטסליװ סָאװ ןּוא --
 ,.!יאדוַא סעּפע

 ,טלמַאטשעג השמ-ךּורּב טָאה -- !יּבר רעגילייה --
 -סױרַא טָאה רע ,טרעהעג טשינ םיא טָאה יּבו רעד רָאנ

 ןעמּונעגּוצ ,טנַאה ןייז ןּופ לטיװק עטשטיינקעצ סָאד ןעמּונעג
 ,קילּב ַא ןײרַאףרָאװ ַא ןּבעגעג ןּוא ןגיוא ענייז ּוצ

 ףיוא ןָא רע טזײװ !רעד זיא סָאד !םינּב-לודיג ,ַאהַא --
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 יַצק סרעטָאפ םעד רעטנּוא ןטלַאהַאּב ךיז טָאה רעכלעוו ,ןלאיחי

 .עסיורג ענייז טימ טכּוזעג ןּוא טקּוקעג ןּוא ךיז ןטלַאהַאּב .עטָאּפ

 םיכאלמ יד ןכלעװ ךרּוד ,ןקלַאּב סניּבר ןיא טלַאּפש םעד ןגיוא

 ,ּפָארַא-ןרעדיג
 זיא השא יד .רימ ךָאנ ןעמּוקעג זיא רע ,יבר ,ָאי --

 רעװ טשינ ךיז טָאה סע ,ןיילַא ןענעז רעדניק יד ,קנַארק רעייז

 .ןעמּוקַאּב טּומ השמ-ךּורּב טָאה -- ,ןקּוקּוצמּוא ייז ףיוא

 טײלעגנּי עטסעּב יד ,סע טסייה ,ןײגמײהַא ּוטסליװ --

 רעד טָאה -- ,ןּבײלּב ךיא לעװ ןעמעװ ייּב ןּוא ,ךימ ןזָאלרַאפ

 ןענעז סָאװ ,טייל עטלַא יד ייב -- ,טצכערקעג ןּוא טדערעג יּבר

 ןעשטרָאװ ןּוא ןציז עכלעװ ,סעקיּביצ יד ןרעכייר ּוצ טניואוועג

 נערַא יד ןּוא סעקישטיירדָאּפ יד גָאירַאּפ ךיא סָאװ ,רימ ףיוא

 יד ןייז:ברקמ ,ןייזןקתמ סעּפע ןענָאק ךיא לעװ ייז טימ ! ןרַאר

 ?הלּואג
 .ןרָאװעג:גירעיורט זיא יּבר רעד

 ַא ,ןיּבר ןפיוא ןגָארקעג:תונמחר השמ-ךּורְּב טָאה טציא

 ןייז ןיא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה טייקגירעהעגּוצ ןּוא עּביל עסייה

 ,טײקמַאזנײא ןייז ןיא ןעזרעד םיא טָאה רע .ןיּבר םּוצ ץרַאה

 רענײא טנַאװ עכױה ַא ףיױא טרעטעלק יּבר רעד יװ ,ןעזרעד

 ןיּבר םעד ןּוא ןעמּוק לָאז סע רעװ ,ָאטשינ זיא סע ןּוא ןײלַא

 טלָאװעג ןּוא ןגָארקעג-הטרח טָאה רע .ןלעטשרעטנּוא עציײלּפ ַא

 ,השקּב ןייז ןּפַאכקירּוצ

 טשינ ליװ ךיא !יּבר רעװָאשַאמָאט !יּבר רעװָאשַאמָאט --

 | !ןּבילּב ליװ ךיא ,ןרָאפמײהַא

 ,ןרָאפּוצמײהַא טכַאמעגּפָא ןיוש טסָאה ּוד זַא ,ןיינ ,ןיינ -- |

 ןײז טשינ ןױש טעװ ּפָאק ןייד ,טייהרעטנּוזעג רעסעּב רָאּפ

 ןקנַארק םייּב ,םייהרעדניא ןגיל ןיוש ןעוו ןויער ןייד ,ייּברעד

 ןבָאה ךיא ןָאק ,טגָאזעג-סנייטש'מ סָאװ -- ,רעדניק יד ייּב ,ּבייוו

 ? ריד ןּופ
 ןֹוא רענעפרָאװעגסױרַא ןַא יו ,ןענַאטשעג זיא השמ-ךּורּב

 רע יװ ,קערש טימ טקּוקעגכָאנ ,טרָא ןּופ טרירעג טשינ ךיז

 .טרָא ןייז ףיוא קירּוצ ןשטַאל ענייז טימ טרַאש

 ? ּוטסליװ סָאװ ? ךָאנ ּוטסייטש סָאװ --

 .ןעלמַאטש ּוצ ןּביױהעגנָא השמ-ךּורּב טָאה -- ,יּבר רעגילייה --
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 סָאװ -- .יּבר רעד ךיז טנַאמרעד -- !םינּבילּודיג ,ַאהַא -
 טימ רע טגָאז - !דמלמ-יקדרד ַא ּוליִפַא ,ןייז ץלַא זּומ יּבר ַא
 | ,לכיימש ןגידלּוטיּב ַא;

 ּוצ קירּוצ ןשטַאל יד טימ טרַאשענּוצ ךיז רע טָאה ךָאד
 נעגנָא םיא ןּוא לאיחי ןגידרעטיצ םּוצ ןעגנַאנעגּוצ ,ריט רעד
 .עּבמָאנ רעד ייּב ןעמ

 ?רע זיא סָאד --
 .ןיא טײװ ןיוש טלַאה ,םשה-ךּורּב ,רערעטלע רעד .ָאי -- |

 לּפעק טּפָאטשרַאפ ַא טָאה ,ּוניֹלע אל ,רע רעּבָא ,,,! ןענרעל

 רעד טָאה -- 1 ןײז ּוטסליװ סָאװ ,לגני ,רימ גָאז --
 ,ןלאיחי טגערפעג ,רעטָאפ םּוצ ךיז גידנרעהּוצ טשינ ,יּבר

 רָאנ ,טרעטַאלפעג ןּוא טרעטיצעג לאיחי טָאה טציא זיִּב
 ַא ןיא ,עּבמָאג רעד ײּב ןעמּונעגנָא םיא .טָאה יּבו רעד ןעװ
 .עג טשינ ןיּבר םעד טָאה רע .םיא רעּביא ןעמוקעג טיײקרעכיז
 עיולּב ,עסיורג ענײז טימ טקּוקעג רָאנ ,ןײרַא-םינּפ ןיא טקוק
 ,טכַאדצג םיא ךיז טָאה סע ןענַאװנּופ ,לקניװ םעד ףיוא ןגיוא
 -עגּפָא טָאה רע ןּוא ,לּביטש ןיא ּפָארַא.ןרעדינ םיכאלמ יד זַא
 :לוק רָאלק ַא טימ טרעפטנע

 !דיי רעמּורפ ַא ןייז ליװ ךיא --
 רַאפרעד רידַאנ ,ַאנ !טרָאװ ןײש ַא 1 די רעמורפ ַא --

 רעלעט ןײז ןּופ לכיק ַא ןעמּונעג טָאה יּבר רעד -- .לכיקיש
 ,ןלאיחי ןּבעגעג ןּוא

 טשינ טמענרַאּפ רע ןַא ,םיא טימ ןּוט ךיא לָאז סָאװ --
 !ןענרעל סָאד

 רע ףרַאד סָאװ ּוצ ,ןײז ּוצ די רעמּורפ ַא ידּכ --
 ףיוק ,ןּבָאה.ארומ טָאג רַאפ רָאנ ףרַאדַאּב ןעמ 1 ןענרעל ןענָאק
 יװ ןוטפיא רעמ םיִליהּת ןטימ ןענָאק לײט ,למיליהּת ַא םיא
 ,ןענרעל טימי

 .ןענַאטשעג ךָאנ זיא השמ-.ךּורּב
 ףע1 ןיא -- !דניװשעג גָאז !וטסטרַאװ סָאװ ףיוא --

 : ,גידלודעגמּוא ןרָאװעג ןיוש יּבל
 סָאד ..ןטעּב ןיּבר ןגילייה םעד טלָאװעג ּבָאה ךיא --== |
 ..המילש-האופר ַא ןּבָאה ףרַאדַאּב לדנענג-תּב.הקבר ,ּבייזפ

 ךיז ךיא שימ ןכַאז סטָאג ןיא ז רימ ןּופ ּוטכליװ סָאװ --

 ,10 ,דײיםיליהּת רעד ,שֵא םולש
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 ןיא סע ןעװ ,ןלײטרַאפ ּוצ טשינ ךיא ּבָאה תונמחר ןיק .טשינ)
 4 ןיד רעד יוזַא

 ןעמּולּוצמײהַא ,ןּוז ןּוא עטַאט ,יײז ןּבָאה טנכערעגסיוא

 טקנוּכ יז ןענעז ןעמּוקעגנָא .רדס םּוצ טקנוּכ ןעמאכ רעד וצ

 | | ,היול ריא ּוצ
 טימ ,דרע רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ןגעלעג ןיא עמַאמ יד

 ןּבענ ןּוא ,סנּכָאקוצ ריא ּוצ טכיל א .טקעזַאּב ךּוכ ץוַאװע ַא

 *נעײטשּפָא יװצ יד ןּוא ,"עקּכוק עמורפ, יד ןסעזעג זיא ריא

 ןפרָאװעג ןּבָאה ןרעיוא עריא רעּביא ךוט ריא ןּופ ןקע עגיד

 .יילק יד ןּופ ןײװעג סָאד .טנַאװ רעד ףױא סנטָאש עגידארומ

 .עמילּב הנכש רעטּוג רעד ןּופ טרעהעג ךיז טָאה ר;דניק ענ

 .ךיז ּוצ ןעמונעגנײרא יײז טָאה יז .ּבּוטש סעל
 *=סיוא ךעּבענ יז טָאה טּונימ רעטצעל רעד ּוצ זיִּב --

 .ּוקעג טעּפשיּוצ טנעז ריא סָאװ ,דָאש ַא .ךייא ףיוא טרַאװעג
 א ןעמּונעג ןּוא ְךּורְּב 'ר ןכש רעד טגָאזעג טָאה -- ! ןעמ
 .קאּבַאט-קעמש ןפרַאש

 יז !?ענעדיי ַא ,טגָאזעגיסנײײטש'מ ,זיִא סָאװ םירָאװ --

 ,ןיז עטּוג ךיז ךָאנ רעּביא-טזָאל יז ןַא .טשינרַאג ןיא ןילַא
 --,ױזַא רעּבָא .טּוג ןּוא ליואװ ריא ןיא ,ןענרעל ןּוא ןציז סָאװ

 קילּב 'א ןפרָאװעג "עקּפּוק עמּורפ, יד טָאה --?טגָאזעג-סנײטע'מ
 ,,טצכערקעגּבכָא ןּוא ןלאיחי ףיוא

 םענרעּבליז ןטימ הולמ-היכוּב 'ר ןעמּוקעגנָא זיא דלַאּב

 ,תרשמ ןײז ךיז ךָאנ טכַארּבלג ,טנַאה רעד ןיא עלעטקקשיקאּבַצט
 טימ גידנּפַאלק ,טצכערקעג טָאה היכוג 'ר .השנ ןגנַאל םעד

 ,עלעטצקש םעצנרעּבליז ןיא רעגניפ עוַאד ענײז
 נעגּפָארַא ןּוא -- ..!תונמחר ַא ,ךעּבענ ,תונכחו ַא -- |

 -ילָאּפ יד ןּופ ןרעדנַא םעד ךָאנ הרוחכ:כינע קיטש ןײא ןעמ

 .ןגָארכּוצמײהא תרשמ ןייַז ןּבעגעגרעּביא ןּוא סעצ
 ױע זיא ,טגידײלעגּפָא סעצילַאּפ יד טָאה היכוּב 'ר זַא

 יד טיננעג ןהקבר רַאפ ןּבָאה סָאװ ,רעּבײװ יד ּוצ ןעגנאגעגּוצ

 *צרוק ענייז ּוצ ןגָאוטעגוצ ןּוא טנװײל יד ןעמונעגנָא ,םיכירכּת

 | :ןגוא עגיטכיז



 14 דיי-םיליהּת רעד

 ַא רַאפ םיכירכּת ףױא טנװײל עטּוג ַאזַא ,ייװ.יוא --
 םיכירכּת עטײנעגפיוא-ּבלַאה יד טּפַאכענּוצ טָאה רע -- ? ענעדיי
 --.טנװייל-קַאז עשירעיוּפ לקיטש ַא רעּבײװ יד ןפרָאװצגּוצ ןּוא
 א ריא זיא סָאװ .ןיז טּוג ךיוא סָאד טעװ םירעװ יד רַאפ
 / ..י! טגָאזעג-סנייטש'מ ,קוליח

 ךיז טנָאמרעד ןוא תמ םייּב ןענַאטשעג זיא רעטָאפ רעד

 ןַא -- ,טנײמעג רע טָאה סָאד ,ױזַא; :רעטרעװ סניּבר םעד
 ױזַא ןיא סע ןעװ ,ןלײטרַאפ ּוצ טשינ רע טָאה תונמחו ןייק

 ,."ןיד רעד
 ,םיליהּת ןּופ קּוסּפ סעד ןגעװ טרעלקעג טָאה לאיחי ןּוא

 .קוסּפ םעד רע טָאה טציא  ,רַאנ םעד ןּבעגעג טָאה רע סָאװ

 טָאג ,טזָאלרַאפ ךימ ןּבָאה ץמַאמ-עטַאטש :ךיז ףיוא טנעײלעג

 .."ךיז ּוצ ןעמּונעגּוצ ךימ טָאה

 .ונעג ךיז ףיוא טָאה רעדניק עניילק יד ןּופ גנויצרעד יד

 =ךיול םּורַא:ױזַא ןיא השמ-ְךּורּב .עלעמילּב עטנכש עטּוג יד ןעמ
 ּוצ טרעקעגמּוא קירּוצ ךיז טָאה ןּוא ןגרָאז עלַא ןּופ ןרָאװעג

 ןייז ףיא ןרָאװעג.ןזָאלעגרעּביא רעּבָא ןיא לאיחי ןיּבר ןייז

 | ,ילרוג םענעגיא





 לײ ט רע ט ײ וו צ





 131 טי .םיריזת דער

 1 לטיּפַאק

 ףרָאִד ןמיוא

 .ייֵז םּורַא ןּופ ןּבָאה סָאװ ,רעדלעװ עכעלדנימּוא יד ךָאנ
 ןּוא ןגױצעגסױרַא דרע רעד ןּופ תויח סָאד חטש ןגיגרַאּב רע
 עטעפ יד ןָא ךיז ןּבײה ,ןרמַאז עליוה ןיא טוָאלעגרעּביא יז
 :עגסיוא ןגיל רעטיג יד  ,לָאט רעילָאּפָאט ןּופ סעקנָאל עצרַאװש
 ַא ןיא טעּבעגסױא ,טנָאזירָאה ןטײװ-ליײמ ַא רעּביא טײרּפש
 ינֹוט ןּוא ןּפמּוזו טימ טרעדָאַאּב ןיא סָאװ ,דרע רעטכייפ..ףרָאט
 ַא יװ טגיל סָאװ ,לָאט רעצנַאג רעד טָאה לָאמַא ,ןװַאטס עלעק
 יד ןּוא רעדלעװ-ענסָאס ןּוא ענעּבמעד יד ןשיװצ ןקעּב רעכַאלּפ
 ןייז טלָאזעג ןצנַאגניא ,לסייוו רעד ןּופ ןגערּב עגידמַאז עכיוה
 .עג גנידצלַא סָאד טָאה ּפמּוז רעגימיילש ןייא ,רעסַאװ ןרעטנּוא
 ,טנקירטעגסיוא ןקעּב רעגימיילש רעד ןיא טציא .ןקעדַאּב טלָאז
 ןעמַאטש ענעּבמעד עטליופרַאפ טנייה זיּב ךָאנ טניפעג ןעמ
 םיילש םעד ןיא ןעקנֹוזעגניײא ןזיא סָאװ ,ץליהעג רעדנַא רעדָא
 סָאװ ,םיִרעװ עכעלנייװעגמּוא ,ענדָאמ ,ןטייצ עטנַאקַאּבמוא ןּופ
 רעד ףיוא ךיז ןעלמיו ,טשינ טרָא רעדנַא ןייק ףיוא טעז ןעמ
 :סיוא ןיוש זיא דנַאל סָאד ןעװ ,וליפַא טנייה ךָאנ ןּוא ,דרע
 עשַאּפ דעגיזָארג-ירג רעטעפ ,רעקַאמשעג ַא טימ ןּוא טנקירטעג
 ּוצ רועיש ַא ןָא ּבילןֿבָאה תומהּב ןּוא דרעפ סָאװ ,טקעדַאּב
 ךָאנ ,רערעכיז ןייק טשינ ןדָאּב רעד ןזיא טנייה ךָאנ ,ןעשזירג
 ,רעטלעטשעג ןייק טשינ

 :ורג ךיז ןּבָאה רערלעװ ענעקנוזעגנייא עגילָאמַא יד ןּופ
 םּורַא ןרעױּפ יד עכלעו ,טעדליּבעגסיױא רעדלעפ-ןפרָאט עס
 ,טנייה ךָאנ טפערט סעקנָאל ענירג יד רעּביא ןּוא .ןענעבנגעצ
 טרעװ לָאמניײא טשינ ,ןייא-טקניז סיפ יד רעטנּוא טנּורג רעד זַא
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 ןיא ןלַאפרַאפ דרעפ ַא רעדָא המהּב ַא גָאט ןלעה ןטימ ןיא
 ,םיילש ןיא זייװכעלסיּב טקרעמַאּבמּוא טדניװשרַאּפ ,ףרָאט ןטכיײּפ
 טסייװ ןעמ סָאװ ,ןלַאפרַאפ לרעױּפ ַא ךיוא טרעװ לָאמַא ןּוא
 יעה רעד ןּופ ךיז טכַאמ סע .ןעמּוקעגניהַא זיא רע ּואו ,טשינ
 ,בורג:ףרָאט רעפיט ַא רעדלעפ יד ןיא ךיז.טנפע סע ,טיוה רעל
 ןיא ןעלמיװ םיצרש ענעדישרַאפ ןּוא ,רעסַאװ ךיז טזײװַאּב סע
 .עגרעסיוא ןַא ּבּורְג ַאזַא ןּופ לרעױּפ ַא ןיוש טָאה לָאמַא .םיא
 טשינ טעז ןעמ סָאװ ,ןגיױצעגסױרַא שיפ-ןעיילש ןסיורג ןכעלנייוו
 .ףרָאד ןיא טכַארּבעג םיא טָאה רע זַא ,טנגעג רעזנּוא ןיא ַאזַא
 חלג רעד ,רעדנּואװ ףיוא ןפָאלעגנעמַאזּוצ ךיז ןעמ זיא ,ןיירַא
 ןעמ .ןסע ןסייהעג טשינ ןעיילש םעד טָאה טרָא ןגיזָאדמעד ןּופ
 ןָאק ןעמ לייװ ןּבָארגַאּב םיא ןּוא ּבורג ַא ןּבָארגעגסױא טָאה
 ןכירק  ...רָאפ ךיז טימ טלעטש שיפ  ַאזַא סָאװ ,ןסיװ טשינ
 ַאשז עכעלנייוועגרעסיוא עכלעזַא סעקנָאל יד ףיוא םּורַא עקַאט
 ?נירג רענדָאמ ַאזַא ןּופ ןענעז ךעלדיילק:טיוה ערעייז ןּוא ,סעּב
 טכַאנײּב .טשינ טרָא רעדנַא ןיק ףיױא סע טעז ןעמ זַא ,טייק
 ..ןעײרעקַאװק ערעייז ןּופ טכליהרַאפ טנגעג עצנַאג יד טרעוו

 ,קרַאּפ ןשילגנע ןדליו ַא ןיא ,ווַאטס ןסיורג םעד ייּב
 ,רעױט םענרעזייא ןטרעװַאשזרַאפןירג ַא טימ טמױצעגמּורַא
 סױרַא ןעמ טעז םערּוט ןסייוו ןייז סָאװ ,זיוה סייוו ַא טייטש
 ַא ךָאנ ןעניורק-עּברעװ ןּוא -ןענַאטשַאק ןּופ סנירג םעד ןשיווצ
 טרָאד .ףרָאד םּוצ ךיז טרעטנענרעד ןעמ רעדייא ,סגעוו קיטש
 ןעמ .יקסווָאדיוװ ןַאּפ ,ץירּפ רעילָאּפָאט רעד ,הררש רעד טניואוו
 ןיא רע ,/קַאװישזד, ַא זיא ןַאּפ רעד םירָאװ ,ןטלעז םיא טעז

 .ּפָא ןּוא םַאזנייא ,טזָאלעגּפָא טּבעל רעכלעוו ,רוחּב רעטלַא ןַא
 טרָאפ ,ףיא טשינ טסעג ןייק לָאמניק טמענ רע ,טרעדנוזעג
 רע טזָאלרַאפ ןטלעז רעיײז .,טסעג ןיא טשינ ןײלַא לָאמנייק
 -ַאמ ענייז ףױא רעפרעד יד ןיא .קרַאּפ ןייז ןופ םיוצ םער'
 טפָאלש (ףָארג) עיּבַארכ ןַאּפ רעד זַא ,טרערעג ןעמ טָאה סעקטנָאג

 ?לעוו ,םידש טימ ןוט ּוצ רע טָאה טכַאניײּב לייו ,געט עצנַא
 עדליװ ץַאלַאּפ ןיא םיא ייּב ןעװַארּפ ןּוא םיא ּוצ ןעמּוק עכ
 ,,,תונותח

 רעסיורג ַא ,שיּבַארכ ןַאּפ רעד ,רע זיא ,ןתמארעדניא
 יב ַא ןוטוצרעּביא טנייפ טָאה רע ,רעליופ ַא ,רענצזָאלעגּפָא
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 -עּבירעגּפָא ,ןטקעלפרַאֿפ ןייז ןיא רע טּפעלק גידנעטש .שוּבלמ

 ,ןדלָארט ענעסירעגּפָא יד טימ ןַאּפּושז ןטזָאלעגּפָא ןּוא םענ
 רַאפ ןּוא ,טיױה עטייװצ ןיז ןעװעג טלָאװ דגּב רעד יװ יוזַא
 טָאה טלעװ רענעי ןּופ ןּוא טלעװ רעד ןּופ רעטיג םּוׁש ןייק
 םיא טָאה רעמָאט ,ןרעדּולּפ יד ןשיוטרעּביא טלָאװעג טשינ רע
 ערעדנַא רָאּפ ַא ירפרעדניא טגײלעגקעװַא רעניד.רעמַאק רעד

 ,עצײלּפ רעד רעּביא ןקעטש ַא טימ ןעמיוקַאּב רע טָאה ,ןרעדולּפ
 יד טימ ,דרָאּב רעגיכעטש רעגידעכָאװ-יירד-ייװצ ַא טימ

 זיּב ןָאןגרָאמירּפ ןּופ רע זיא ;רעיוא-ּוצ.רעיוא ןּופ סעסנָאװ
 רעד ףיוא "סיטיט, טנוה סּפָאמ ןייז טימ ןגעלעג טנװָאניא טעּטש
 ןּבױש עטקַאהעגסיוא טימ עדנַארעװ רעסיורג ,רענעזָאלעגּפָא

 ןוא ,וַאטס ןסיורג ןּופ טנָארפ םּוצ ןעגנַאגעגסױרַא זיא סָאװ
 ַא ,לגיױפ רעדליװ ַא ןָא טשינ טמּוק סע יצ ,טעטכַאּבָאַאַּב טָאה
 ןופ ךַאלפרעּבױא רעד ףױא ךיז.טצעז ןּוא עקשטַאק ערליװ
 רע .ןפערט סע לָאז סקיּב ןּופ סָאש ַא ןַא ,גונעג טנָאנ ,ךייט

 .לגיופ ַא ןטרַאװּפָא ןּוא געט עּבלַאה ןגילּפָא ױזַא ןענָאק טגעלפ
 עלַא ךיז ןגעלפ ןּוא טנעקעג ןיוש םיא ןּבָאה לגייפ יד םירָאװ
 ןעמּוקנײרַא טשינ ןּוא װַאטס גערּב ןטײװצ םייּב ןעלּמַאזרַאפ
 .םיוא ןּוא עדנַארעװ ןייז ןּופ ןײגּוצסױרַא .חטש-סיש ןייז ןיא
 רעד ךיז טגעלפ ךייט ןרעּביא רעטײװ לסיּבַא לגייפ יד ןכּוז
 ןיא ךייט רעד ןיא ּפָארַאירעטײװ לסיּבַא שטָאכ ,ןליופ ץירּפ
 ,לגילפעג ךליװ טיּמ טכידעג טקעדַאּב ןעװעג ןָאזעס:יגעיעג םעד
 ,.ןּבײלקנָא טנַאה רעד טימ טנָאקעג יז טָאה ןעמ זַא ױזַא

 .עגּוצ טָאה ץירּפ רעד ןכלעװ ,שטנעמ רעגיצנייא רעד -
 ןײז ןעװעג ןיא ,טלעװ רעכעלרעסיוא רעד ןּופ ךיז ּוצ טזָאל
 .נַא רע טָאה ןסײהעג) ,"עװישזקָאּפ, ףלָאװיהמלש רַאדנערַא
 םיא טָאה ץירּפ רעד סָאװ ,ןעמָאנ רעד ןיא סָאד רעּבָא ,שרעד
 ףע טָאה םיא טימ ,(ןגָארט טזומעג םיא טָאה רע ןּוא ,ןּבעגעג
 .עדנַא ךָאנ ןגעװ ןּוא טפַאשטריװ רעד ןגעװ ןעװעגיבשיימ ךיז
 סָאד טדערעגּפָא ךיז רע טָאה םיא רַאפ ,ןכַאז ערעמיטניא ער
 סניווק ליפ יד ףיוא ,החּפשמ רעטגײװצרַאפ-ליפ ןייז ףיוא ץרַאה
 ןייז ןּופ ,םיא ןּופ ,ןּבעל ןַײז ףיוא ןרעיול סָאװ ,סעניזּוק ןּוא
 טרעה סע סָאװ ,טסּואװרעד ךיוא ץירּפ רעד ךיז טָאה ,רַאדנערַא
 .פעקטנָאיַאמ ענייז ןגעװ ּוליִפָא .טלעװ רעכעלרעסיוא רעד ןיא ךיז
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 טרָאּפַאר םּוצ יװ ,רַאדנערַא םּוצ טרעהעגּוצ רעמ ךיז רע טָאה
 .רַאפ יד ,ןגָאזּוצ-ױזַא ,ןעװעג זיא די רעד .םָאנָאקע ןייז ןּופ
 ,טלעװ רעכעלרעסיוא רעד ןּוא ץירּפ ןיײז ןשיװצ גנּודניּב
 יד יײַּב גיטייצנייא ץירּפ טעד טרעטשעג טשינ טָאה סָאד רעּכָא
 םעד ,דיי ןטימ טריפעג טָאה רע סָאװ ,ןכערּפשעג עטסמיטניא
 ..ןצײרּוצנָא םיא ףיוא טנוה ןייז ,ןעלדיז ּוצ ךיי

 ,טױט םּוצ ןּבעגעגרעּביא ץירּפ םעד ןעװעג זיא ךיי רעד
 רעד ,עיציּבמַא ןייז ןּוא ץלָאטש ןייז ןעװעג זיא ץירּפ רעד
 םּורַא.טײג ץירּפ ןײז סָאװ ,ץרַאה םּוצ ןעמּונעג ךיז טָאה ךיי
 ינַא רַאפ הפרח .עסיורג ַא ןעװעג םיא זיא סע .ךלוה ַאזַא ןיא
 .המלש ןעװ .,ןוטעגנָא;טײג ץייּפ ןיײז יװ ,ןרַאדנערַא ערעד
 ,ןרַארגערַא ערעדנַא טימ ןפָארטעגנעמַאזּוצ ךיז טָאה ףלָאװ
 טכַאמעג ייז ןּבָאה ,תוררש ערעדנַא ןּופ סרעגיכלימ ,סרעטכַאּפ
 רעד, :ןפּורעג קזֹוח טימ םיא ןּבָאה ןּוא םיא ןּופ רעטכעלעג ַא
 "ָו רעטיג סנֹויבא.ךלמ ןּופ (רעטכַאּפ שזַאשטכַאּפ

 ץירּפ ןיז וַא ,טסואװעג רעּבָא ךָאד טָאה ףלָאװיהמלש
 ןיא ךיזןדײלק עכלעװ ,םיצירּפ ערעדנַא יד ןּופ רעכיײר זיא
 ןיא רעדָא עשרַאװ ןיא ןרָאי עצנַאג ןציז ןּוא ןקַארפ עיורג
 רָאנ טּוט רענײז ץירּפ רעד .,רעטלעג עדמערפ ףיוא דנַאלסיױא
 טפיוק ןּוא ףלָאװ.המלש טייג .ךעּבענ ,טײקנזָאלענּפָא ןּופ ױזַא
 רעדיײײנש.לװייפ ייּב טזָאל ןּוא ךּוט ןטסעּב םעד טָאטש רעד ןיא
 לװייפ ,"גיוא, ןפיוא ןרעדּולּפ רָאּפ ַא ץירּפ ןרַאפ ןעיינפיוא
 ןפּור.טקיש ץירּפ רעד ןעװ ןּוא ,ןכַאז יד ףױא קיזמ ַא זיא
 רעד ךיז.טגײל ,ןײרַא-ףיוה ןיא לָאמ עטסכענ סָאד ןפלָאװ-המלש

 .טקערטש ןּוא לוװיטש יד ץירּפ םעד טשּוק ןּוא סיפ עניײז ּוצ דיי

 רעד ךָאנ טײנַאּב ןסַאּפמַאל טימ ןרעדּולּפ עײנ יד םיא ּוצ סיוא
 :םיא ייּב ךיז טעּב ןּוא ,עדָאמ רעטצעּפ

 ַא דיי םעד ּוט ,ּביל ריד ןיא טָאג יװ ,ןּבעל-ץירּפ --
 רעסיורג ַא ךָאד טסיּב ּוד !ןרעדּולּפ יד רעּביא-שיוט ,הבוט
 סָאװ וליפַא טשינ ךָאד ןגָאמרַאפ םיצירּפ ערעדנַא יד ,ץירּפ !

 ערעדנַא זַא ,ןעזּוצ טשינ ןָאק ךיא .טרעװ ןענעז ןיַאטש ענייד
 טרעװ ץרַאה סָאד .ריד ןּופ ןּוטעגנָא רענעש ןעיײג םיצירּפ
 *ץירּפ ,סרעטכַאּפ ערעדנַא יד רַאפ ךיזיםעש ךיא ,ןטינשעצ רימ
 | !ןרעדּולּפ יד רעּביא-שיוט ןּוא ּבילּוצ רימ ּוט ,ןּבעל
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 טמּוק ,רָאמוה ןטּוג ַא ןיא ןיא ץירּפ רעד ןעװ ,לָאמלײט
 ,קענּושַארטס ןזױלּב ןטימ השעמ .ַאזַא רַאפ ּפָא ףלָאװיהמלש
 םעד סָאװ ןּופ ,"ןסּוטיט, ןזָאלפױרַא םיא ףױא טעװ רע זַא
 טימ ןּוא ,קערש רַאּפ סעּבמעד יװ ףױא רָאה יד ךיזיןלעטש דיי
 ןיא ץירּפ רעד ןעװ ,לָאמ שרעדנַא ןַא *!ךראּפ עישודישז; ַא
 השעמ אזַא רַאפ ןסײהעג ןיוש רע טָאה ,טגײלעגפיוא טכעלש
 רע ּבױא זַא ,קענּושַארטס ַא טימ ,ךיוא ןסײמשּפָא דײ םעד
 םיא רע טעװ ,ןּוט.ּוצ סנױזַא ןלעטשרעטנּוא לָאמַאכָאנ ךיז טעװ
 רעּבָא ךיז ןָאק די רעד ,ןצעזנײרַא םיריוח יד ּוצ לַאטש ןיא
 ץירּפ ןײז סָאװ ,סּורדרַאפ ךָאד טָאה רע ,ןטלַאהנײא טשינ ךָאז
 ןּופ ןכַאל ךעלעדיי יד ןּוא ,ןרעדולּפ ענעסירעצ ןיא םּורַאיטײג
 ,לָאמ סעדעי עלָאּפ רעד רעטנּוא טימ ךיז טימ רע טגנערּב ,םיא
 םעד ײז רעּבָא ,ןרעדּולּפ עײנ יד ,ץירּפ םּוצ טמּוק רע ןעװ
 ..רעמ טשינ רע טגַאװ ןטָאּבּוצנָא ץירּפ

 .טקיש ,דייזםּוצ טזָאלעגּוצ טשינ ןיא ץירּפ רעד יװ םירָאװ
 ןיא ,גָאטשרענָאד-ןּוא.גָאטנָאמ עלַא ןײרַא ףיוה ןיא םיא ןפורד
 ןעװ ,לָאמ סעדעי ,ןײזוצ.אנקמ טשינ ןגעװטסעדנופ דײ םעד
 ,ןײגּוצנײרַא ףיױה ןיא ץירּפ םּוצ רַאדנערַא םעד סיוא.טמּוק סע
 ןסיגַאּב ןטסגנַא ןוא ,קערש רַאפ ןײא ץרַאה סָאד םיא טלַאפ
 רעד ןיא רעגיט ַא ּוצ טפרַאדעג טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,םיא
 ַאזַא סָאװ טימ ,טשינ לָאמנייק טסײװ ןעמ ,ןטערטּוצנײרַא גייטש
 םעד ךרּוד טלַאה די רעד .ןגידנע ךיז ןָאק "ןייג:ףיוה .ןיא;
 ,ןפּור טָאג ןײא ןיא ,צכערק ןײא ןיא ץירּפ םּוצ געװ ןצנַאג
 ןציז ,ץירּפ םייּב ךיז טניפעג רַאדנערַא רעד יװ ,גנַאל-ױזַא ןוא
 ןּוא רעטסניפ רעד ןיא רעדניק יד טימ ּבײװ סָאד םייהרעדניא
 טוג רָאנ לָאז סע ,טָאג ןטעּב ןוא ןרעטיצ ןײא ןיא ןטלַאה
 ,ךױא ןסײװ רעדניק ענײלק סרַאדנערַא םעד וליּפַא .ןפױלּפָא
 .הלוח ַא יװ ,הנּכס ַא ןיא טציא ךיז טניפעג עטַאט רעד זַא
 .ץיּטש יד ףיוא ןעײג יז ןּוא ,ףיוה ןיא ץירּפ םײּב ,ןּכיסמ
 רעד יװ ליײװ .טייקגיניילק ןייק טשינ ןיא סע םירָאװ ,םּורַא רעגניפ
 םיא טנעלפ רע) דיי םּוצ ןזָאלענּוצ ןּוא טּוג טשינ זיא ץירּפ
 טנָאקעג טשינ טָאה רע ןעװ ,טכַאנ רעד ןטימניא ןליפַא ןפּור
 ,ןעױרטרַאפ םיא רַאפ ץרַאה ץנַאג ןײז טגעלפ ןוא ,ןפָאלש
 .רַאפ ַאוַא סָאװ טימ ,טסּואװעג טשינ רעּבָא ךָאד ןעמ טָאה
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 ַאזַא ןּופ די םעד ןעמ טָאה לָאמלײט .ןגידנע ךיז ןָאק ןעיורט
 ךּופ םענעסיּבעצ ַא ,ןטגיטּולּבעצ ַא ןגָארטעגמױײהַא .*גנּוטַארַאּב,

 ,טסּואװעג טשינ טָאה ךדײ רעד יװ ױזַא םירָאװ .,טנּוה םעד

 טשיג רע טָאה ױזַא ,ןענואװעג יורטּוצ ןייז טָאה רע סָאװ טימ

 .ןריולרַאפ סע טָאה רע סָאװרַאפ ןּוא סָאװ טימ ,טסּואװעג

 ןטימ ךיזןעמענַאּב ןײז ןעװעג ןיא סע יװ טקנּוּפ ןּוא

 .םישדח .רעטיג ענייז ּוצ ןגױצַאּב ךיוא ךיז רע טָאה ױזַא ,ךיי

 רָאפיטמּוק סע סָאװ ,טריסערעטניא טשינ ךיז רע טָאה גנַאל

 ףיא סקיּב ןײז טימ ןגעלעג ןיא רע סעקרַאװלָאפ ענייז ןיא

 סָאװ ,לגײפ עדליװ יד טרַאװעגּפָא טָאה ןּוא עדנַארעװ רעד

 .סָאש ןייז ןּופ חטש ןיא װַאטס ןפיוא ןגַאװסױרַא ךיז ןלעוו

 .רַאפ ןײז ןיא רעטזָאלעגּפָא ןַא ןעגנַאגעגמּורַא ןיא רע רעדָא

 ןופ ןעעלַא עדליװ יד ןיא ,ךלֹוה ןייז טימ ,ןַאטּפַאק ןטגידּורּב

 טָאה ןּוא ,םי רעזײּב ַא יװ רעטערומכעגנָא ןַא ,קרַאּפ ןייז

 *ּוצ טשינ טָאה רע .סעסנָאװ עסיורג ענייז ןיא טמורּבעגנײרַא

 .נונעכער ןּוא ןטרָאּפַאר יד טימ םָאנָאקע םעד ךיז ּוצ טזָאלעג

 םָאנָאקע רעד .לװײט םּוצ ןעגנַאגעג ץלַא זיא ןסיורדניא ,ןעג

 רעדלעפ יד ןסײהעג טָאה רע  תיּבהילעּב רעד ןעװעג זיא

 רע טָאה סגטסרעמ ןּוא ,טסּולגעג ךיז טָאה םיא יװ ,ןעייזרַאפ

 ךיז ןּבָאה ןועױּפ יד .ענעשעק רעד ןיא ךיז ּוצ טקעטשענ

 ןענעז רעטיג יד ."ענזישטשנַאּפ, יד ןטעּברַאוצּפָא טליופעג

 +עד ןָא ןענַאטשעג ןענעז סעדייּבעג יד .טזָאלרָאװרַאפ ןרָאװעג

 ,טײזַאּבמּוא ןּוא טרעקַאַאּכמּוא ןעװעג ןענעז רעדלעפ ליפ ,רעכ

 ּואװ ,סעטָאלּב רעּביא ןכָארקעג ןענעז תומהּב יד ןּוא דרעפ יד

 +רַאפ ,טזָאלעגּפָא ןעװעג ןענעז ןגעװ יד ,טלָאװעג ןּבָאה ײז

 לָאמנײא טשינ ןּוא .ןכָארּבעצ לכייט ןרעּביא ןקירּב יד .ןסקַאװ

 ןּכעלשּוצסױרַא ,ןקישסיורַא דרעפ ףיוה ןּופ טזּומעג ןעמ טָאה

 ןיא ןיא סָאװ ,ןגָאװ ןשיצירּפ ַא רעדָא רּופ עדנרָאפכרּוד ַא

 סָאד ןיא ױזַא .לקירּב סָאד גידנרָאפכרּוד ,ןלַאפעגנײרַא ךייט

 .רעדּור ַא ןָא ףיש ַא יװ ,ןעגנַאגענּוצ ףרָאד ןיא ץלַא

 ַךַא ,טנָאמרעד ץירּכ רעד ךיז טָאה ,רעּבָא לָאמנייא.טימ

 -רַאפ ןּוא םָאנָאקע םעד ןפּור טקישעג טָאה רע ,ץירּפ ןיא רע

 שפיוא ןַא ,םישעמ ענעוטעגּפַא-גנַאל יד רַאפ טפַאשנכער טגנַאל

 ןיש ןעמ טָאה לָאמטסנעד .תונוּבשה ענעגעלרַאּפ ןגעװ גנּורעלק
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 טָאה ןעמ רעדָא :רעכלעזַא ןעװעג זיא ףוס רעד זַא ,טסואװעג
 ַא ףױה ןופ ןגָארטעגסױרַא ,רַאדנערַא םעד יװ ,םָאנָאקע םעד
 רעד ןּופ רעטמַאַאּב ַא סלַא ,רעדָא ,טגיה יד ןופ ןטגיטּולּבעצ
 ַא טימ טנַאיצילָאּפףרָאד םעד ןפורעגנײרַא רע טָאה ,גנוריגער
 .גּורַא ןזױה יד ןיילַא םָאנָאקע םעד טזָאלעג ןּוא ןרעױּפ רָאּפ
 ..טזָאלעג ךיז טָאה סע ליפיװ ,םיא ןסײמשנײרַא ןּוא ןסייררעט

 .עג ןענעז ףרָאד ןיא עטסזָאלרָאװרַאפ ןּוא עטסגירעדינ יד
 ןטעּברַאּפָא טפרַאדעג ץירּפ םייּב ןּבָאה ײז .ןרעױּפ יד ןעװ
 םעד טימ רעּבָא ."ענזישטשנַאּפ, ךָאװ רעד ןיא געט עגינייא
 ןּוא זה םעד רַאפ ןשָאלעגסױא טשינ בוה רעײז ךיז טָאה
 ןתמארעדניא ,ןעמיקַאּב ץירּפ ןּופ ןּבָאה יז סָאװ ,ןדָאּב םעד
 -נעטש ןעװעג רעדניק ערעײז ןּוא רעּבײװ ערעײז ,ײז ןענעז
 .ערטרַאפ.לעטש ןיז ךרּוד טָאה ץירּפ רעד .עטפַאלקשרַאפ גיד
 סע ןעװ ,ןלעפַאּב רעױּפ ןדעי טנָאקעג ,םָאנָאקע םעד ,רעט
 רעדָא דרעפ ןיײז טימ ךיזןלעטש ּוצ ,טסּולגרַאפ םיא ךיז סָאה
 .עג טָאה סָאנָאקע רעד .ץירּפ ןּופ טסניד םּוצ סְקָא ןײז טימ
 עטסטקישעג יד ןּבײלקסױא רעדניק סרעױּפ ַא ןּופ ךיז טנָאק
 ןײרַאףױה ןיא ןעמענ ײז ןּוא ,ךעלגני עטסגיאעפ יד ,ךעלדיימ
 ןיא רעױּפ ןזעי טנָאקעג טָאה ןעמ .ץירּפ םעד ןענידַאּב ּוצ
 יא ןײז ףיוא םיא ןקישקעװַא ןּוא ןקעװפיוא טכַאנ רעד ןטימ
 'רעדיװ רַאּפ ,ץירּפ ןרַאפ תוחילש ןיא ןגָאװ-ןּוא.דרעפ םענעג
 ןּופ רעטמַאַאּב.טּפױה רעד סלַא ,ץירּפ רעד טָאה טײקגינעּפש
 ,ץימש טימ רעױּפ םעד ןפָארטשַאּב ּוצ טכער סָאד טַאהעג ,ףרָאד
 רעכלעוו ,םָאנָאקע םעד ןרָאװעג-ןּבעגעגרעּביא ןיא טכער סָאד
 .ציּפש ןייז טימ ןייז.דּבכמ טרָא ןפיוא ךיילג רעױּפ םעד טגעלפ
 .ָאקע רעד ןּוא ץירּפ רעד ןכלעװ טימ ,קעטַאּב ןטימ רעדָא טּור
 ,ןעמ טָאה ןסימשעג .,טדישעג טשינ לָאמנײק ךיז ןּכָאה םָאנ
 ,טכעלשעג רעדָא רעטלע ףיוא טקוקעג-טשינ

 אקװד ןרעױּפ יד ךיז טָאה ץירּפ םייּב עילָאּפָאט ןיא
 גּונעג ןּוא דרע גונעג טַאהעג ןּבָאה ייז .טכעלש טשינ טּבעלעג
 ןטלַאהעג ךיז ןּבָאה יז סָאװ ,דרעפ ןּוא תומהּב רַאפ עשַאּפ
 .עגסיוא ײז טָאה רעמָאט ןּוא .טלָאװעג רָאנ ןּבָאה ייז ליפיח
 ןּבָנה יז ,ןּבעגיוצ הצע ןַא טסואװעג ךיז ײז ןּבָאה ,טלעפ
 ןעװעג ןיא סע עכלעװ ּוצ ,סעלָאדָאטס סצירּפ ןופ ןעמונעג
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 טשרעהעג טָאה סָאװ ,טײקנזָאלעגּפָא רעד ּבילּוצ ,ןעמּוקּוצּוצ טכייל

 ירעדפיוא דרעפ ןּוא תומהּב ערעײז ןּבָאה ײז ןּוא .ףיוה ןיא

 יד עקַאט ןּבָאה .עשַאּפ רעשיצירּפ רעד ןיא ןזָאלעגנײרַא טכַאנ

 סימ טנגעג רעצנַאג רעד ןיא טמשעג עילַאּפָאט ןופ ןריוּפ

 ןיא ןעמּוקעג ןענעז ײז זַא .דרעפ עטסעּב ןּוא עטסנעש ערעײז

 רעדָא ףרָאד ןשינכש ַא ןיא יִצ ,קרַאמרָאי ףיוא ןײרַא -טָאטש

 ןּוא ןטסירק ןענעז ,(טסוּפטָאו בוט.םויןכריק ַא ףיוא לטעטש

 סָאד .רעדנּואװ ףיױא דרעפ רעילָאּפָאט יד ןקּוקנָא ןעמּוקעג ןדיי

 עטעפ יד .ךעלדרעפ עשרעיוּפ ןייק ןעװעג טשיגרָאג ןענעז

 +דרעפ עשיציוּפ עמַאס טעװעדָאהעג ןּבָאה סעקנַאל רעילָאּפָאט

 רַאפ עּביל עסױרג ַא טַאהעג ןּבָאה ןרעױּפ רעילָאּפָאט יד

 ןּבָאה םיבצק עשידיי ,ײז טימ טסירגעג ךיז ןּבָאה ןּוא תומהּב

 ,המהּב רעילָאּפָאט ַא רעּב א ןסירעג ךיז

 ,רעסעּב ליפ ןעװעג עילָאּפָאט ןּופ ןרעױּפ יד עקַאט ןיא

 ןענעז רעּבײװ ערעיײז .ןטנגעג ערעדנַא יד ןּופ ןרעיוּפ יד יװ

 ןּבָאה ןוא ,עטעפ ,עטעשַאּפעגסױא ,תומהּב ערעײז יװ ,ןעװעג

 .דָאֿפס עטרילָאק ןיא ,רעדנעּב ןיא ןצוּפ ּוצ ךיז טַאהעגיּביל

 ערעײז ןּוא ןפָאטש-ןלָאװ ערעײז יװ ,טסּואװעג ןּבָאה יז .סעצינ

 ןרעױּפ יד זַא יֹוזַא ,ןרילָאק עכײרלָאצ ןיא ןּברַאפ ּוצ ןסקַאלפ

 ןדי יד ןּוא ,ןעװעג.אנקמ ײז ןּבָאה רעפרעד ערעדנַא יד ןּופ

 ."רעדניק.טסעק רעילָאפָאט יד , : ןפּורעג יז ןּבָאה

 ֹזַא ,טכַאנ יד גָאט םעד ןדײמ טשינ ןָאק סע יװ רָאנ

 .טּור יד ןדיײמסיוא טנָאקעג טשינ רע רעילָאּפָאט ַא טָאה

 ךיז קוַאטש יװ ןּוא גיסײלפ יװ ךָאנ ןייז טגצמעג רע טָאה

 .טע-רַאּוצֹּפָא ץירּפ ןופ ףױה םעד ""ענזישטשנַאּפ, ןייז ןעימ

 ןזָאלעגּפָא ןעיעג טשינ ןיִא ץירּפ רעילָאּפָאט רעד יװ םירָאװ

 םעד ךיז ּוצ ןזָאלעגּיצ טשיג גנַאל.םישדח לָאמטּפָא טָאה ןּוא

 טקנעדעג ןוא ןטלַאהעג ןזײא-ןּוא.לָאטש ךָאד רע טָאה ,סָאנָאקע

 :ןליוּפ ןיא טשרעהעג לָאמטסנעד טָאה סָאװ ,ללּכ םעד ןּופ

 רָאנ ןרעװ-טריגער שרעדנַא טשינ ןָאק רעױּפ רעשילוּפ רעד,

 זא ,טסואװעג טּוג ץנַאג טָאה םָאנָאקע רעד ,יןקעטש ןטימ

 םכער ץירּפ םעד ןפרַאד טעװ רע ןכלעװ רַאפ ;עטשרע סָאד

 יד ןּופ טײקגיסעלכַאנ רעד רעּביא ןייז טעװ ,ןּבענּפָא טפַאש

 *יּפ עכלעװ ,לטעצ ַא ןלעטשוצ טןּומעג טָאה רע ןּוא ןרעוּפ
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 ןיא עילָאּפָאט טגיסעלכַאניַאפ יװ לײװ .ןסימש ףרַאד ןעמ ןרע
 .ָאלּב ןיא טרעגלַאװעגמּורַא ךיז ןצָאה ןכַאז ןוא ,ןעװעג טשינ
 - ,גיסיײלפ ןעװעג ךַאז ןייא ןיא רעּכָא ןעמ זיא ,ץומש ןוא עט
 רַאפ טשינ עילָאּפָאט ןיא ןעמ טָאה ןסימשעג ןּוא ,ןסיימש ןיא
 .טרינער זיא גנירצלַא יװ ,רָאנ ,דלּוש ַא סעּפע -ַאפ רעדָא דניו
 טיול ןּוא עניױל רעד טל -- ,עילָאּפָאט ןיא טסלָאמַאד ןרָאװעג
 ,ץירּפ ןּופ טימעג םעד

 ַא ףױא ןײרַא:ףיָאד ןיא רָאפנײרַא ןסורג םעד רַאפ
 טקירדעגיצ ,ןיוה טכלַאקעגּפָא:סײװ ,ךעלגנעל ַא טייטש ,לגרעּב
 .יורטש םענעסקַאואּבךצמ טימ ןופ לּפַאק ןרעװש ַא רעטנוא
 ןסיורג ןיפ טיירּב צצ:ַאג יד טמעניַאפ סָאװ וה סָאד .ךַאד
 רעסיורג ַא ךרוד ןטפלעה ײװצ ףיוא טלײטעג ןיא ,רָאפנײרַא
 .ײּב יב ,ףױרַא ךעלּפערט ףיוא טריפ סָאװ ,ריט.קנעש רעטױר
 .רעטסנעפ עגירערינ ןופ סנדָאל ענירג יד רעטנּוא ןטײז עד
 ןיא ןעקנוזעגנײא ןעמַאר יד ןיּב דלַאּב ןיוש ןענעז סָאװ ,ךעל
 יד ,קנעּב ענרעצלָאה עגנַאל סיוא ךיז ןקע"טש ,דרע רעד
 .םעש.ךלימ ענרעצלָאה ענגּבירעגּפָא טימ טגײילאּב ןע:עז קנעּב
 טרעישעגּפָא יד טימ ךיז ןענעק רט סָאװ ,סרעמע ןּוא ךעל
 ןיא רָאפנײרַא רעצנַאג רעד .ןּו רעד ףױוא ןפיײר עגיצנַאלג
 ןרופ טימ טלעטשַאּב זיא ,קנעש ןיַאפ ץַאלּפ רעד ,ןײרַא:ףרָאד
 טניװ רעד .עטנַאּפשעגסױא לײט ,עטנ ַאּפשעג לײט ,ןְדיוּב ןּוא
 יד ףיוניצ.טּבײרט ,ץאלּפ--ָאפנײדַא ןופ ּביוטש םעד ףיוא.טּבױה
 טריפ ןּוא רענעגצװ ענעדָאלעגנָא יד ןּופ ןלאפ סָאװ ,ןעיורטש
 ,סעגרַאשז ןקיּפ רעניה ןרַאש ,ןטפּולרעדניא דָאתַארַאק ַא יז סימ
 .לעּב עגידנכרָאנש ןּוא עדנּפָאלש .סעטירָאק-דרעפ יד ןּופ ןסע
 ךיא ,ןעלטנַאמ ענעקרוּב ןיא -- ,ןיעױּפ ןוא ןדײ -- ,תולגע
 ןּוא טײרּב טכל ןיז יד שטָאכ ,ןצלעּפ ענעסּפעש ןוא ןפָאש
 דרע רעד א טײרּפשעגסױא ןגיל ,טלעװ רעד רעּביא ןייש
 םּורַא ןעשטּפערד ןּוא ןעסּפָאה רעניה יד ןּוא ,רענעגעװ יד רַאפ

 .סמערָא ןּוא דרעּב ערעײז ןשיוצ סענרַאשז יד סיי ..ןּביילק ,י
 יד זיּב ,ףיוא טשינ ןעיטש ,ןרעטש טשינ ךיז ןוָאל ענעי 5
 ףָאלש רעייז ןופ טשינ ײז ןלא:ק ןרישזאסַאּפ עגידלּודעגמּוא
 ...ןשטיײּב עשהלגעילעּב ענעגייא ערעַײז טימ סױרַא
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 עסיורג ַא ןיײז טציא ןּומ ןײלַא עמשטערק רעד ןיא
 ןּופ סױרַא ךיז טסיג שיורעג ןּוא רעדּורעג ַא םירָאװ ,ערַאװ

 יד ךרּוד ,ךילעק ַא ןּופ םיוש רענעפָאלעגרעּביא יװ ,ןטרָאד
 ,ריט רעטיוו רעטלַארּפעגּפיוא רעד ךרּוד ,ךעלרעטסנעּפ ענעּפָא

 ןשידיי ןופ ירעגניד ַא ןּוא ייררעגירק ַא ךיז טימ טגָארט ןּוא

 לָאמטפָא .ןֹומה ןרוּכיש ַא ןּופ ןעמּורּב ןּוא ןעמושז ַא ,לדנַאה

 רערוּכיש ַא ןפרָאװעגסױרַא עטשטערק רעד ןּופ שער ןטימ טרעװ

 ַא טימ  ּפָארַא ךעלּפערט יד ןּופ ךיז טרעלָאק סָאװ ,לרעױּפ

 טימ ןדיי עגיטפערק ,עגיסקיװעג.ןילק ערטסַאילַאכ ַא ,לרמז
 :ןעמוק דרעּבירלַאװ עטעדליװרַאפ ןּוא ןתופנּכיעּברַא עטיירּב

 ףיואקעװ ןּוא ,ּפעק ןּוא טנעה טימ ךיז גידנרעּפמַא ,סיױרַא

 עטלמירדעגגייא העש-גָאטימכָאנ רעד ןיא יד רעדּורעג רעייז טימ

 ,טפַאשדנַאל
 ןּוא טכיל טימ סרעּבעצ ,םּורַא ליטש טלעװ יד ןיא ױזַא

 .עגילמיה ןטיירּב ןעיולּב םעד ןּופ טיירּב ךיז ןסיג טײקמערַאװ

 קַאשזק ,םיוּב ,ןלעפ ,דרע יד ףיא טמערַָאװ סָאד ןּוא ,ּבלעװ

 .ילגרַאפ רעד ןיא טשינ ךיז ןגעװַאּב ןּוא ןעלמירד זָארג ןּוא

 .עּפושמ טגיל ץַאלּפ.רָאפנײרַא רעד ,טפּול רעטציהעגנָא ,רעטרעוװ

 .ךַאד ַא ןופ יװ ,םיא ןּופ טעז ןעמ ןּוא לגרעּב ַא ףיוא גיד
 ןיא ןטנוא סיוא ךיז טײרּפש סָאװ ,טפַאשדנַאל עצנַאג יד ּפָארַא

 ,רעױלּביסַאלּב ַא ,חטש ןגנַאל ןּוא ןטיירּב-ןלײמ ַא ףיוא לָאט

 ךיז טיצ למיה רעטלזניאַאּב ךעלדנקלָאװ ענרעּבליז עסייו טימי

 .כרּוד ןענעז סָאװ ,סעקנָאל ענעקנּורטעגנַא-שירפ ענירג רעּביא
 ןוא ךעלכײט טימ ,ןרעסַאװ טימ טרעדָאעגכרּוד ןּוא ןטינשעג

 .סײװ ,ןלָאּפָאט ענעסָאשעגפױרַא ענירג טימ טמיװעגּפָא ,ןװַאטס
 זײװקיצנײא ןּוא ןײװנּפּווג ןכירק סָאװ ,סעּברעװ עטקעלּפַאּב

 עסיײיװ ןּוא עטיור ,ךעלגרעּב עגיזָארג עדנקיװקרעד-גיוא יד ףיוא
 ,תומהּב סעדַאטס עגידנגעװַאּב-ךיז ןּוא עדנרעיוה ןּופ ןקעלפ
 .ַאּפ יד ףיוא ךיז.ןזײװ ,דרעפ ענעסָאגעגנָא-קשח טימ ,עגיצנַאלג

 יד טשינ טרעטש ,ןפַאשעג ןשטנעמ ןּופ ,ךַאז םּוש ןייק .סעש
 סיוא ךיז טסיג סָאװ ,לגיּפש-לָאט םענירג םעד ןּופ עינָאמרַאה
 ךרּוד ןטלַאהעגקירּוצ רָאנ טרעװ ןּוא ךייט רעטרעװילגרַאפ ַא יװ
 ַא טימ ּפֶא םיא ןצענערג סָאװ ,רעדלעװ עטמיוזעגּפָא עסיורג יד

 .טנָאזירָאה ןופ קע םייּב לּפענ ןטכידעג ןכעליולּב
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 ַא סױרַא עמשטערק רעסײװ רעד רעטניה ןּופ טמּוק טציא
 .נעקָאװק.גידהחונמ ,ןנעג עגידהּפצוח ןּוא עגנוי עסיײװ עדַאטס }

 .עג ,טּור ַא ךרּוד ןּבירטעגנָא ןרעװ סָאװ ,סעקשטַאק עגיד |
 .עטנױשרַאּפ רעשרעּבײװ רעגנוי ַא ןּופ טנַאה רעד ןיא ןטלַאה

 ,ףלעװצ רָאי ַא ןײז.טלַא טנָאקעג טָאה עטנױשרַאּפ עשרעּבייװ יד

 םעגעציס ןגנַאל םעד ּבילּוצ רעטלע ליפ יז טָאה ןעזעגסיוא רָאנ

 טּפעלשעגכַָאנ ריא ךיז טָאה סָאװ ,ןעמולּב עטיור טימ דיילק

 .כענק יד רעּביא דילק עגנַאל סָאד .ךיש עטכעלש עריא רעּביא

 רעטלע ריא רַאֿפ ךיוה ךעלנײװעגרעסױא טכַאמעג יז טָאה ןעל

 יװ ,ןקָאל עצרַאװש-ךעּפ עטלזײרקעג ּפָאק ַא ,ןיד רעײז ןּוא

 ןכיוה ַא ףיױא ץלָאטש ןגָארטעג ךיז טָאה ,סּפעש ןצרַאװש ַא ײּב

 יַאֹּב ,געוּב ןײז םי רעשימרּוטש ַא יװ ,טָאה ןוא ולַאה ןשלדיימ

 רעטנּוא ןּופ ,ןקַאנ ןטעקַאנ ןכױה ריא סעילַאװכ טימ ןטָאש

 עגיאורמּוא רָאּפַא טקיקעגסױרַא ןּבָאה ןקָאל ּפָאק ןצוַאװש םעד

 ,סיורַא טכיזעג ןטנערּבעגּפָא-ןוז םעד ןּופ ןגיוא-ןש ראק עצרַאװש

 עדַאטס ריא ןּבירטעגנָא שיגרענע לטיר.ןגײװצ ַא טימ טָאה יז

 טיורּב קיטש סָאד ןסע וצ  ײּברעד ךיז טרעטשעג טשינ ןּוא
 .טנאה רעד ןיא ןטלאהעג טָאה יז סָאװ ,טרימשַאּב רעטּוּפ טימ

 ןטַארטעגסיוא ןַא ךרוד טריפעגרעטנורַא עדַאטס יד טָאה יז

 ןּוא ,עקנָנל רעטכייפ רעד ּוצ ,ּפָארַא-לָאט ןיא לגעטש גיזָארג

 .הנעשֹוה ןּוא סרעשטיװק ןשיװצ ,סעטסוק ןיא יײז טריפעגניירַא

 ײעג ןיא ןטלַאהַאּב ךיז ?כײט גידהעינצ ַא טָאה סע ּואװ ,ןגײװצ

 עדַאטס יד ןיא לעפאּב ַא ףיױא ןטרַאװ ּוצ ןָא .סנירג ןטכיד
 .יירפ ןוא ןעשטַאװק ןדנעקיװקרעד ַא טימ סעקשטַאק ןּוא ןנעג

 ,ןלעװירעסַאװ עגידנלעװק יד ןיא ןדנּואװשראפ םערַאיל ןגיד;

 .ּפָארַא טָאה ,רעװ יז טעז סע יצ ,טקּוקעגמּוא טשינ ךיז טָאה יז
 ,דײלק ענעציס סָאד גנוגעװַאּב ןיא טימ ךיז ןופ ןפרָאװעג
 עריא לקָאש ַא ןּבעגעג טָאה יז ,טפרַאדעג טשינ יז טָאה רעמ
 ןוא ,ןטָאשעגרעדנַאנַאפ ךיז ןּבָאה ןטכעלפ יד ,ןקָאל עצרַאװש

 ןנעג עדַאטס ריא ךָאנ יז ןיא טנַאה רעד ןיא גײװצ רעד טימ
 ןשירפ ןיא טריפעגנָא יז טָאה עטעקַאנ ַא ,ןײרַא לכײט ןיא
 .עג סע טָאה יז יװ ,שיגרענע יױזַא עדאטס ריא טימ רעסַאװ

 .שינעקירט רעד ףיוא ענעוטעגנָא ןַא ןוט
 ןיא גײװצ רעד טימ טגָאיעגמּורַא ךיז יז טָאה גנַאל -/-

 .11 ,דיי.םיִליהּת רֶעֹד ,שַא םולש
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 םענייק ןּופ ,טײקטעקַאנ ריא ןיא ,זנעג עדאטס רעד טימ טנַאה
 ןיא ןיא סָאװ ,ּוק רעטעשזדנָאלּברַאפ ַא ןּופ ץּוחַא ,ןעזעג.טשינ
 ףעקנירט לכײט ןּופ געצרּב םּוצ ןעמּוקעגּוצ העש-גָאטימ רעד
 .הנעשוה עטכידעג יד ךרוד געװ םעד ןטָארטעגכרּוד רעװש
 ,רעסַאװ םּוצ ןגיוצעגסיוא זלַאה ןגנַאל ריא ּוק יד טָאה ,ןגייווצ
 *עג ,ּבנָאשזטסַאי ַא ,לגױפ-ּבױר רעמַאזנייא ןַא טָאה לָאמליײט
 ַא יװ גנילצּולּפ ,רעסַאװ םעד רעּביא ןטפּולרעדניא ךיז טיירד
 ַא לּבָאנש ןיא טּפַאכעגפױא ,טרעדינעגּפָארַא ןגיוּב ןּופ לייפ
 לדיימ עטעקַאנ סָאד .ןדנואשרַאפ זיא ןּוא ,םערָאװ ַא יצ ,לשיפ-
 ,טעשַארטסעגּפָא סנטײװרעדנּופ לטיר-ןגייװצ ריא טימ םיא טָאה
 ןרעּביא ןגיױלפעג ןיא סָאװ ,ןַאשטָאּב רעשיפרָאד רעד רעדָא
 ענייז ידּכ ,ןעמּוקעגנָא רעסַאװ םּוצ ךיוא זיא ,םּורַא ףרָאד
 | .ןעגנערּבוצמײהַא למערעװ שירפ ַא ענילק

 ,ענעגָאװצענּפָא ריא ןּבירטעגקירּוצ טָאה יז ןעװ ,טכַאנרַאפ
 רָאפנײרַא ןרַאֿפ געװ ןפיוא יז טָאה ,םײהַא עדַאטס ענעדירפּוצ
 רעװ טסּואװעג טָאה יז ,ךיז ןּבױהפיױא ּבױטש-ןקלָאװ ַא ןעזרעד
 עדַאטס ריא טימ טלעטשעגקעװַא ךיז יז טָאה ,ָאד טרָאפ סע
 .סױרַא ךיז דיוּב עכיוה ַא ןקלָאװ םעד ןֹּופ טָאה דלַאּב ,ןטרַאװּפָא
 -ַאלוּב עטקעלפעגיסייו עטעשַאּפעגסױא:טּוג רָאֹּפ ַא ןּוא ,ןטינשעג
 רַאפ .ןגָארטעגנָא טָאטש ןּופ ןפלָאװ:המלש רעטָאפ ריא ןּבָאה סענ
 ןטערטּוצּפָא געוו ןופ עדַאטס ריא טיִמ ןסעגרַאפ יז טָאה דיירפ
 ַא ןּבעגעג ךיז ןּבָאה ,סַאּפש ןשימייה ןיא יװ ,סענַאלּוּב יד ןֹוא
 ןּבָאה עכלעװ ,זנעג עגידנעװער יד ןקָארשעגפיוא ןּוא ןיײרַא;זָאל
 ןרעדעפ ןפרָאװאּוצ רעזייּבעג ןּוא רעדליּפעג סיורג טימ טציא
 ןּופ ןעמּוקנָא סָאד .ןטָאשעצ ךיז ןטייז עלַא ףיױא ,ךיז םּורַא
 ,ןפּורעגסױרַא עמשטערק רעד ןּופ עקרעקנעש יד טָאה דיוּב רעד
 עכױה עגיצלַאמש:סײװ ַא ןזיװַאּב ךיז טָאה ךעלּפערט יד ףיוא .
 ַא יװ ןעגנַאגעגסיױארָאפ זיא םעזּוּב רעד רעכלעװ ייּב ,ענעדייו
 .סילש טנּוּב ַא ןּוא ,לּברַא עטצרַאשעגפױרַא טימ ,ריא רַאפ דליש
 ןיא ןעגנולקעג טָאה ,ןדנּוּבעגנָא לסיפ םענרעצליה ַא ןיא ןעל
 --ךעלדיימ ןּוא ךעלגניי -- רעדניק ערטסַאילַאכ ַא ןּוא ,ץריש ריא
 ?עברא ןיא ,תואּפ עטעדליוורַאפ ,ךעלעּפַאק עטרעדעּפַאּב טימ
 ריב יד ,טײלנַאּב יז ןּבָאה ,רעּבײל עטעקַאנ יד ףיוא ןתופנּכ
 ףּוא ,ריטיקנעש רעד רַאפ לַאנק ַא טימ טלעטשענּפָא ךיז טָאה
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 ,דרָאּב רעטיירּפ רעטכידעג ַא טימ דיי רעכױה רעטּבױטשרַאפ ַא
 .קָאשּפָא ןכָאנ ןּוא ,ּביוטש ןּופ ןעװעג סייװ טשרעּוצ זיא עכלעוו
 ,דיוּב רעד ןֹופ ּפָארַא זיא ,ץרַאװש -- ןעל

 ןּבָאה -- ! טכַארּבעגטימ ּוטסָאה סָאװ ,ּילעטַאט ,ּילעטַאט -- =
 ןּוא דיי ןטּבױטשרַאּכ םעד ןָא ןעגנָאהעגנָא ךיז ךעלעגניי יד
 ןּופ סענעשעק יד ןיא ךעלטנעה ערעייז ןקעטשנײרַא ןּבױהעגנָא
 ,טַאלַאכ ןטיירּב ןייז

 ךיא ּבָאה דמלמ ַא !טכַארּבעג ךייא ּבָאה ךיא סָאװ --
 !סעווּבָאל ,קעװַא ,קישטנַאק ןסױרג ַא טימ ,טכַארּבעג ךייא
 | ,"סעקשטעּב, יד ּפָארַאטגָארט !שָאטנַא ,עטָאנ

 ןעגנּיי עכיוה ייװצ ,ןפּור טפרַאדעג טשינ ייז טָאה ןעמ
 ;ּפושט עטציװשרַאפ ןּוא לּברַא עטצוַאעעגפױרַא טימ ,לוויטש ןיא
 .ּפָארַא ןּבױהעגנָא ןיוש ןּבָאה סנרעטש עצרּוק יד רעּביא סעניר
 טימ ךעלסעפ ,ןפנָארּב טימ ךעלדניט דױּב רעד ןּופ ןגָארטּוצ
 ךעלטניב ,גנירעה ךעלסעפ ,ץיס ןסױטש ,ץלַאז קעז ,ריּב
 ךעלסעפ יד ןשיװצ ןּופ ןוא .רעגנערד ףױא ןדנֹוּנעגנָא טכיל
 :עצ ַא דױּב רעד ןּופ ןכָארקענּפָארַא ןיא טיװעקָא ןּוא גנירעה
 ןּבָאה ןרעוא ענייז ,לאיחי -- רענעקָארשרעד ַא ןּוא רעטשטיינק
 ,טלקָאשעג ךיז ןּבָאה תואּפ ענייז ןּוא ,טרעטיצעג

 ,עטיירּב סָאד טָאה -- !יּבר רעצנַאג רעד זיא סָאד ,ָא -
 ןופ לעװש רעד ףױא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ּבײװ עגיצלַאמש
 .ָארט ,רעסיורג ריא ןּוא ,ןכַאל ּוצ ןּבױהעגנָא ,עמשטערק רעד
 זַא ױזַא ,ךיז ןגױאוװַאּבטימ ןּוא טכַאלעגטימ טָאה ְךיוּב רעגידנעג
 רעּביא ןעגנילק ּוצ ןּבױהעגנָא שזַא טָאה ןעלסילש טנֹוּב רעד
 ,ץריש ריא

 .המלש טָאה -- !יּבר רעד טשינ ריד טלעפעג סָאװרַאפ --
 גױא .גידנעװאּורּככױא ןַא טימ טקּוקַאּב רַאדנלרַא רעד ףלָאװ
 .יא ןּוא ןטײז עלַא ףױא םיא טײרדעגמּורַא ,ןלאיחי לָאמַא ךָאנ
 טשינ עקַאט רע טָאה רשכא ,הבשחמ רעד ןיא ךיז טגיילעגרעּב
 ,ןגיטכיר םעד ןּבילקעגסיױוא

 רַאפ ,,זנעג יד רַאפ קעשוטכַאּפ ַא !?יּבר ַא זיא סָאד -- |
 יד ףױצ ןויועג טנעה עריא טימ יז טָאה -- ,םישורּבכַא יד
 בו ,ריא םּורַא ןּבילקעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ךיוּב ריא ןּופ טכורפ)
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 ןּבָאה ןעמ ףרַאדַאּב ייז רַאפ -- ,ןוה רעד םּורַא ךעלעדניה יד
 4ךּוטסַאּפ ןייק טשינ ,רעקנעה ַא ,טַאק ַא

 --ןסייהעג ןיכּוטסַאּפנעג יד טָאה ױזַא - לזייריעדליוװ יד
 טרעטײינעגכרּוד ןּוא ןגעלעג דױּב רעד ףױא ןיש זיא עכלעוו
 יד ןּוא ,טכַאוּבעגטימ טשינ סעּפע טָאה רע יצ ,רעטָאפ םעד

 ןטלזײרקעג ,םענעלּוקַארַאק ריא טָאה ,ריא ךָאנ ןנעג עגירעגיינ
 ןּופ .טנוײל םגד רעטנּוא ןּופ טלעטשעגסױרַא ּפָאק םענעכּפעש
 םלנעקַגרערעד םעד טרעדנּואװרַאּפ טְקּוקעגנָא ןּוא דױּב רעד
 םגעד ןש װצ ןרָאלרַאפ ןצנַאגניא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןלאיחי
 ,עקרעקנעש רעד טימ רעקנעש

 יד וטיה ןפיַאד טשינ ןיש ּוטיעװ טציא ,לזייר ,ּונ --
 טָאה - !לגנ -ךּוטכַאּכ ַא טכַארּב גטימ טָצה עטַאט רעד !זנעג
 ,ןפּורעגכױא ריא ּוצ רעטּומ יד

 טימ ןיציהי טרָצרטִצּב םַאזקרעמניױא טָאה לדיימ סָאד

 ןטימ ןּונ;גילקָאש ַא יז טָאה ןַאד ,ןגױא:ןשרַאק עצרַאװש עריא
 ;טגָאזעג ןּוא רָצה ּפַצק ןצרַאװש

 ןנעג יד ןיילַא ןָאק ךיא ,טשינ םיא ףרַאדַאּב ךיא --
 !ןטיה

 יַאֹּב ןיא ןיא ןטיַאהעג ץיֵא טָאה סָאװ ,רַאדנערַא רעד
 טנַאה עטיירּב ןייז טגײלעגפירַא ףוס םּוצ טָאה ,ןלאיהי ןקיק
 ,לסקַא סלגניי ןפיוא

 !ןסקַאװּכױא רע טעװ ,ןסעּוצנײרַא טּוג ןּבעג םיא טסעװ --
 = .ּביװ םּוצ ּפָצ ךיז רע טפור - !םותי ַא רע זיא לכיםדוק ןּוא
 ןעלדנַאהַאּב טּוג םיא טזּומ

 ןּוא ענעדיי יד טגָאז -!שרעדנַא סלּפע זיא םותי ַא --
 רעט:ּוא םיא טלָאװ יז יװ ,ּוצ ךעלרעטּומ ןיאיחי ןיוש טמענ

 טימ םיא טריפ ןּוא ,ןקעטשרַאפ טלָאװעג ץריש רעטיירּב ריא
 ...ןײרַא;קנעש ןיא ךיז
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 2 לטיפצק

 ץירמ ריא ןּוא עמשטערק יד

 ,לקנוט ןענעז ןקלַאּב ןגירעדינ םעד רעטנּוא טנעװ יד
 ןּוא ,סעקּפיּפ יד ןּופ ןצעז סָאװ ,ךיור סנקלָאװ ןּופ טעשזַאסרַאֿפ
 ,ןקיָאװ ןקיּבײא םעד ןיא .קילעקעיּפ ןטרעטפּולעג-טכעלש ןּופ
 ןגעװַאּב ,םיור ןסיורג םעד ןּופ טײקטסּוּפ רעד ןיא טייטש סָאװ
 יװ ױזַא ,ןדניװשרַאפ ןּוא ףיוא:ןכיוט ייז ,ןכַאז ןּוא ןשטנעמ ךיז

 ,רָאװ רעד ףיא ןעשעג טשינ טלָאװ ,רָאפ;טמּוק ָאד סָאװ ,ץלַא
 םּורַאןעמיװש לּפענ םעד ןיא .םולח םענעמּואװשעצ ַא ןיא רָאנ
 ןטלַאה ןּוא ,ןעלזּניא עניילק ףיוא יװ ,ןרעױּפ ערוּכיש סעקפּורג
 יד ,סענַאמכַאל יד ייּב ,סעּבמעג יד ייּב ערעדנַא סָאד סנייא
 עמשטערק עצנַאג .יד ןָאןליפ ןּוא ,ערעייז רעדיילק עגידעטַאמש
 ַא סױרַא;טמיװש לקניװ רעדנַא ןַא ןֹופ .תולוק ערוּכיש טימ
 ךיז ןעגניד ןייא ןיא ןטלַאה ייז .ןקלָאװ םעד ןּופ ןדיי עּפּורג
 ,יּברעד ךיז ןעלקָאש ייז .ןרעדנַא ןטימ סנייא ןרעװ:הושומ ןּוא
 טקיטשרעד ,סייה זיא עמשטערק רעד ןיא .ןענעװַאד םייּב יוִל
 :רַאפ ,עטעמכַאיעצ יד ןּופ טניר סייוש רעד ןּוא ,ןרעוװ ּוצ
 .קּוס יד ,סעטָאּפַאק יד ךיז ןּופ טפרַאװ ןעמ .רעמינּפ עטרוּכיש
 רעד ףױא ךיז ןעמ טעילַאװ ,טייטש ןעמ ּואװ ןּוא ,סענַאמ
 רעד רעּביא עקַאט ךיז ןרעגלַאװ ,רעדינַא עגָאלדָאּפ רעליוה
 ןעמ .םּורַא ןרעױּפ ערוכיש ענלצנייא עגָאלדָאּפ רענרענייטש
 ןוא ,ייז רעּביא סיפ יד טרעטנָאלּפ ןעמ ןּוא ןָא ךיז טגָאלש
 ןּוא ,גיאּור ןגיל ייז רעּבָא .ןכַאז עטױט יװ ,ּפָא יז טרַאש ןעמ
 רעגידנעייגכרּוד ַא ךיז טָאה טרָאד-ןּוא-ָאד .טשינרָאג ייז טרַא סע
 לקניװ ַא ןיא ךיז טָאה ןּוא טעּבעגסױא סנּפָאקּוצ קַאז םעד חרוא
 ,ןגידנפָאלש םעד ףיױא ךיז ןצעז םייוג .,ןפָאלש טניילעגקעװַא
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 םעד .ןעקַארכ ןּוא ןעייּפש ,ןקנירט ,ןרער ,לקעּפ ַא ףוא יװ
 ...טשינ רעּבָא סָאד טרַא ןדנעפָאלש

 .נערַאיידיהּכלמ ןיא הכּולמ רעגיזָאד רעד ןופ ןיגינעק יד
 סע ןכלעװ ףיױא ,שיטיקנעש םעד רעטניה טייטש יז .עקרַאד
 . .שימייה ,ךעלכיק:גינָאה ,ןפנָארּב טימ ךעלדניט טלעטשעגנָא ןענעז
 ,ניה .רעגניפ יד ןקעל ןרעױּפ ןֹוא ןדיי עכלעװ ןּופ ,ענעקַאּבעג
 ּפָארַא.טסײל ַא ןּופ ,הרוחס:טינש טימ סעצילָאּפ ןענעז ריא רעט
 סעפע ןיא יז ןיא ןּוטעגנָא .טכיל ענבלח טימ ןשטייּב ןעגנעה
 סױרַאטרעי סע ןכלעװ ןּופ ,סעשיבנג-שירענייגיצ ,סעטּברַאפעג
 ןיא רָאה;ּפָאק םענערױשעג םעד ףױא ןּוא ,בייל גישיילפ ריא
 .לעז ַא ןּופ םרָאּפ רעד ןיא טכַאמעג זיא סָאװ ,קעּפישט רעד
 ַא ּפָארַאןעלקניּפ סע ןכלעװ ןּופ ןּוא ,שיטעקָאק ,לטיה שירענ
 שטָאכ ,סעקליּפש-רעטיצ רָאּפ ַא ,,.רענייטש עטפַאהלפייווצ רָאּפ
 טשינ זיא סע ןרישעג ףיס יװ ןּוא .ןכָאװ רעד ןיא זיא סע
 עטלזיירקעג עטרַאשרַאפ רָאֹּפ ַא סױרַא ךָאד ןקּוק ,ּפָאק ריא
 טצּוּפַאּב ךייר ױזַא זיא סָאװ ,קעּפישט םעד רעטנּוא ןּופ רָאה
 טימ יז טייטש ,עגיצלַאמש ,עטעפ ַא .רעדנעּב עטרילָאק טימ
  ןלַאה ןשרעּבײװ ןגישיילפ ,ןכיוה ריא טימ ,ץריש רעטיירּב ריא
 יד טר}שעגפױרַא ,טעקַאנ גונעג טייצ רענעי רַאפ זיא סָאװ
 עטלקנערּפשַאּבי ךעלעקעלפ-רעמוז טימ ,עסייװ יד רעּביא לּברַא
 יד ףיוא גנּוטכַא:טיג יז .ןעמעלַא ףיוא גיוא ןַא טלַאה ןּוא טנעה
 ,עטָאנ גניי םער ףיוא ןּוא ַאגיװדַאי עסקיש רעד ףיוא ,םיתרשמ
 ףעלסָאמ ענרעּפוק ןּוא ענרעניצ יד ןסיגנָא ןייא ןיא טלַאה סָאװ
 טשינ ךָאנ ןּוא לטרעװק ַא ןעמּונעג טָאה רעיױּפ ןייא , .טיווע קָא
 ,סױרַא עמשטערק רעד ןּופ ןעמ ףרַאד ןרעדנַא םעד !טלָאצַאּב
 ,רעדּורעג ַא טכַאמ ןּוא טרוּכישעגנָא ליפּוצ ךיז טָאה רע .ןפרַאװ
 ןּופ טסיײװ יז "...ץלַאז לטסעמ ַא ןגעוװּפָא ןעמ ףרַאד יוג ןייא
 ךיז טּוט סע סָאװ ,םעד ףױא גױא ןַא ךיוא טלַאה ןּוא ץלַא
 ןּוא לקניװ ןיא ןציז עכלעװ ,םירחוס עשידיי יד ייּב טרָאד
 ,האֹובּת יד ןרעדנַא םייּב סנייא ןעגניד

 ףעילָאּפָאט םעד ןפיוקרַאפ טעװ ריא זַא ,עישוהי 'ר --
 ןּופ סױרַא;טײג סָאװ ,ץלַא רַאפ .לרעפניפ ַא זנֹוא טמּוק ,ץייװ
 ןיא סױא יז טפּור -- !טלעגירעלקעמ רימ ןעמוקַאּב ,עילָאּפָאט
 .ךיז ןעגניד סָאװ ,ןדיי יד ּוצ ןיײרַא-לקנִיװ
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 יװ ,רחסמ םייּב ןעװעג טשינ ךָאד ןיא ןַאמ רעײא --|

 ?טלעג:ירעלקעמ םּוצ ריא טמוק

 רעזנוא זיא עילָאּפָאש -- ןעװעג טשינ ,ןעװעג ָאי --

 !הקזח
 . דײרק טימ ןענעכײצּוצפיוא טיײצ יז טָאה ייּברעד ןוא

 ןעמָאנ םעד יײּב ךעלקיסַאּפ ײװצ טימ למלצ ַא לװָאט ןפיוא

 -עג טָאה קינלעימכ יוג רעד ןַא ,טניימ סָאד סָאװ ,"קינלעימכ,

 ,טכיל ךעלטנּופ ײװצ טימ ןפנָארּב לטרעװק ַא גרָאּב ףיוא ןעמונ

  ,כַאז עלַא יד יײיּב טגיטפעשַאּב יװַא ןזיא יז יװ ןּוא

 ןיא טריפ סָאװ ,ריט רעד ןּופ גיוא ןייק ּפָארַא טשינ יז טמענ

 . םעד טימ ףיָאװ.המלש ןַאמ ריא טציא טציז טרָאד ,ןײרַא-רעקלַא

 ןגעװ ןעלדנַאהרעטנּוא ײז ןּוא ,היעמש 'ר רחוס-ןסקָא ןסיורג

 לײװרעד ךָאנ ןרעהעג ןסקָא רעילָאּפָאט יד ,ןסקָא רעילָאּפָאט יד

 םָאנָאקע ןטלּפּוטשעג םעד טימ ןעמ טציז טציא רָאנ ,ץירּפ םּוצ

 טימ ןיא:טהנעט ןעמ ןּוא ,ּבּוטש רעד ןיא ןטרָאד יקצַאדָארּב

 ןײלַא ןסקָא יד לָאז ןּוא ךיז ףיױא ןעמענ לָאז רע זַא ,םיא

 טזָאל הררש רעד סָאװ ,טײצ יד ןיא טציא םירָאװ ,ןפיוק רַאּפ

 יד .ןדער טשינ םיא טימ ןָאק ןעמ ןּוא ,ּוצ ךיז ּוצ טשינ

 ןּוא ,ןיעקַא ןכָאנ ןיא סע ,ןפױקרַאּפ עקַאט ןעמ ףרַאד ןסקָא

 ּוצ רעטעּפש ןּוא ,ןסערפ ןּוא ןעיטש רָאנ ,טשינרָאג ןעּוט ײז

 רעד .חקמ ןטכעלש ַא ייז רַאפ ןעמענ ןעמ טעװ ּוצ.טסּברַאה

 ןוטּוצּפָא ,טױה יד םיא ףיוא טרעטיצ סע ,ארומ טָאה סםָאנָאקע

 .יגיא סָאד רעײז םיא טצײר טײז רעטײװצ רעד ןּופ .ךַאז ַאזַא

 | .ןּפַאכ קסע םעד ײּב ָאד ןָאק רע סָאװ ,טלעגיקעטש

 ייּברעד ףרַאד ןעמ זַא ,עקרעמשטערק:יד:הּכלמ ךיז טכַארט

 טשינ ױזַא טפלעה ךַאז ןייק זַא ,ליואװ טסיײװ יז ןּוא ,ןפלעהּוצ

 .אמּוא טשינ) ענעדיי ַא ןּוא ןפנָארּב לזעלג סָאד יװ ,רחסמ ַא ּוצ

 'טמעג .("הסנרּפ עּבלַאה ַא זיא ּבײװ ןייש ַא, :ןעמ טגָאז טסיז

 ךיוא טסעגרַאפ ,ןפנָארּב טימ עקניפרַאק ַא ןסיגנָא טזָאל ןּוא ח

 זיא רעכלעװ ,היעמש 'ר רחוס ןרַאפ לייאמיוּב לסיּבַא ןָא טשינ

 'טימ רָאנ ןדייס ,ןפנָארּב ןייק טשינ טקגירט ןּוא שולח ַא די ע

 יז .טײקכַאװש:ץרַאה ּבילּוצ .טשימעגנעמַאזּוצ לייאמיוּב לסיּבַא

 ,לדניט םענעטלַאהַאּב ַא ןּופ דעמ טימ עקניפרַאק ַא ךָאנ ןָא:טסיג

 =עב יז ײ, טסיגרַאפ ןּפָארט ַא .םיצירּפ רַאפ רָאנ טלַאה יז סָאװ
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 םעד ןּפיל עריא טימ ּפָאעקשטָאמס ַא יז טיג ,רעגניפ ריא
 ןגָארטנײרַא יז טזָאל ןפנָארּב םעד ,רעגניפ ןטעפ ריא ןּופ ןּפָארט
 ייּברעד .,ךָאנ ןײלַא יז טגָארט דעמ םעד .תושמ םעד ךרוד
 ןפױא טייהרעדנילּב ךיז עקּפּוק עשיבנג יד טשינ יז טסעגרַאּפ
 זלַאה ןטעקַאנ םעד סױװַאיצ ַא טיג ןּוא ןכַאמ ּוצ ךיילג ּפָאק
 זַא ,ליואו טסייװ יז םירָאװ ,טינשסיוא-ןַאטּפַאק ןשרענייגיצ ןּופ
 ,ןיּבר םייּב ונרומ רעצנַאג ַא ,דיסח ַא ןיא היעמש 'ר שטָאכ
 רע טָאה ןכַאז יד רעּבָא ,ןיליפּת רָאּפ ייװצ ןיא טנװַאד ןּוא
 יד טימ יז טעזרעד רע זַא ,עקַאט ,תמא ,,.טנייפ טשינ ךיוא
 =ַאנ יד טימ ,טצרַאטשעגסױרַא לּבײה ןּופ רָאה עטלזיירקעג רָאּפ
 *!ייו יא, ;היעמש 'ר ,ּפָאץכערק ַא רע טיג ,טנעה עטעק
 ַא ןיא יז זַא ,יז טסייװ ,סנגירעּביא ..רע טקּוק ךָאד רעּבָא
 יז טגָארט .לחומ ץלַא ןעמ זיא לּבײװ ןייש ַא ןּוא ,לּבײװ ןייש
 רעצנַאג רעד רעּביא תרשמ םעד ךָאנ דעמ עקניפרַאק יד
 +נּוה ןּוא םייוג עגיטשרּוד טימ טליפעגנָא זיא סָאװ ,ךרּודַא עמשטערק
 ןרעכיױר ןּוא קנעּב עגירעדינ יד ףיוא ןציז עכלעװ ,ןדיי עגירעג
 ןיא ןירעקנעש ענייש יד יװ ,ןעזרעד ייז ןעװ ןּוא .סעקּפיּפ יד
 לרעקלַא םעד ןיא ןיײרַא ןײלַא טגָארט "עבָאסָא, רעצנַאג ריא
 יז ןּוז ,זיא סָאד ןעמעװ רַאפ ,ייז ןסייװ ,דעמ לשעלפ סָאד
 "בעש ענייש יד ןּוא דעמ םעד רחוס-ןסקֶא םעד אנקמ ןענעז
 ...עקרעק

 טדנעװ - !טפעשצג סָאד טכַאמענּפָא טשינ ךָאנ ,סָאװ --
 ךָאד רע טעװ ןגידעּבעל ןייק !ןיא סָאװ -- ,םָאנָאקע םּוצ ךיז יז
 !ןסעפיוא טשינ ךיד

 ןיא רע טעװ ,ןּפַאכּפױא ךיז טעװ ץירּפ רעד זַא ןּוא --
 טְלּוק - ..!םענייד ןיא טשינ ,ןסײמשנײרַא ןזָאל ןטניה ןיימ
 עגיצנַאלג עניילק ענייז טימ םָאנָאקע רעטלּפּוטשעג ,רערטיכ רעד
 "ןגידװעעזנָאא ערה:ןי/ ןָא םעד ףיוא ,האנה ןָא טשינ ,ךעלעגייא
 .עקרעקנעש רענייש רעד ןּופ

 ןּוא סטיירּב רָאנ ,סגירעדינ ַא ,סניילק ַא ,היעמש 'ר
 לכעלַאש ןלָאװ ַא טימ ןעמּונענגמּורַא זלַאה םעד  ,סגידנרעק
 ,ןטיה ּוצ ביל ךיז טָאה רע רָאנ ,רעמּוז סיורג זיא סע שטָאכ)
 ןּופ ךױור לדנקלָאװ ןיד ַא ןיא טליהעגנייא ,(היעמש 'ר רעד
 סעקרעקנעש רעכיוה ,רענייש רעד טעזרעד ,עקּפיּפ רעניילק ןייז
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 ןטױר ,ןשרענייגיצ ריא ןּופ סױרַא ךיז טעילַאװכ סָאװ ,טסּורּב
 רעד טימ ךיז לעטשרַאפ ַא ןּוא ּפָא;ץכערק ַא רע טיג  ,ןַאטּפַאק
 | ;ןגיוא יד טנַאה

 .!טנעה עטרַאשרַאפ טימ ,ייװ יוא --
 טיג ,ןּופרעד טשינ רעּבָא ךיז טכַאמ עקרעמשטערק יד

 טיג ןּוא טסּורּב רעכיוה ריא ףיא טנַאה ריא טימ ּפַאלק ַא ךיז
 ;לדנח ןשרעּבײװ ַא טימ ךַאמ ַא

 ךיא זַא ,ךייא גָאז ךיא ןּוא .הבקנ ַא רָאנ ןיּב ךיא --
 זַא ,"קַאװישזד, ןטלַא םעד רַאפ טַאהעג טשינ ארומ ןייק טלָאװ
 =רַאּפסנַאמ ?ןייגרעטנּוא טלעװ יד ףרַאד ,רע טניימ ,טּפָאלש רע
 !טשינרָאג רעמ ןּוא עכַאװש רעּבײװ ..?ץע טנעז ןעניוש

 לּכ ןיבמ ךָאד זיא לרע רעד ;ּוטסדער סָאװ ,הּכלמ --
 .ךעלקילגמּוא ךימ ּוטסליװ סָאװ .(ץלַא טייטשרַאפ יוג רעד) רּוּביד
 .טױט ַא ,רַאדנערַא רעטדרָאּבַאּבץרַאװש רעד טגָאז -- 1 ןכַאמ
 .קערש ןּופ רעכיילּב

 לגנעג ץלָאטש ריא ןעגנַאגעגסױא טשינ ךָאנ זיא יז -עּבָא
 ריא ּוצ עמשטערק רעצנַאג רעד ךרוד לרעקלַא םעד ןּופ קירּוצ
 טימ ריא ןיא ךיז טָאה סע יװ ,שיט-קנעש םעד רעטניה לעטש
 ,קירּוצ-לַאּפ ַא ןּבעגעג טָאה יז .ןּבעגעגילסירט ַא ץלַא לָאמַא
 טָאה יז .טגנַאלרעד ץרַאה ןיא ךרּוטש ַא רעװ ריא טלָאװ סע יװ

 ,ןרעדנַא ןייק טשינ ןעמּוקנײרַא קנעש ןּופ ריט רעד ןיא ןעזרעד -
 ,ןײלַא "תומה:ךאלמ, םעד יװ

 רעטיור ַא ןיא ןּוטעגנָא ןעגנַאגעג זיא "תומה-ךאלמ, רעד
 -יצירּפ רעגיזָאדרעד ןיא רָאנ ,(םרָאפינּוא) עיירוויל רעשיאעקַאל
 ןּופ טײקנזָאלעגּפָא עצנַאג יד ןעזעגנָא ןעמ טָאה עיירוויל רעש

 ןכלעװ ּוצ ,קָאר רעשיאייקָאל רעטסטעפרַאפ ,רעטיור ַא ,עילָאּפָאט
 / צכעלטע ןּוא ,טיינעגּוצ ןעװעג ןענעז ּפענק ענרעּבליז עכעלטע
 יד ןּופ גידנלַאפּפָארַא ,גירּבַאלש ןעגנָאהעג זיא ,טלעפעג ןּבָאה
 ,ײקָאל סצירּפ םעד ,לעימכ ןָאטנַא ןּופ סעציײלּפ עניד ,עניילקיוצ
 טָאה "תומה-ךאלמ, ."תומה-ךאלמ, רעד ןפּורעג טָאה ןעמ ןכלעוו
 םּוצ ןפּור ןעמּוקעג זיא רע ןעװ לייוװ ,רַאפרעד ןפּורעג םיא ןעמ
 םינּפ ַא ןּוא ,..טּוג טשינ זיא'ס זַא ,טסּואװעג ןעמ טָאה ,ץירּפ
 ַא ,ךעלױלּב;גישַא - תומה-ךאלמ ַא ןּופ טַאהעג ךייא רע טָאה
 .כַאמרַאפ ןיא טרַאּפשעגניײא ןייז ןּופ טמּוקַאּב ןעמ סָאװ ,רילָאק



 ש ַא םול ש .ךלס

 סע ויא ןענָאטנַא ייּב .טכענ עזָאלּפָאלש ןּופ רעדָא ןרעמיצ עט
 עצנַאג ןיא ץירּפ רעד ,טייקגיטשרּוד-ףָאלש ןּופ ןעמּוקעג עקַאט
 ןטייוצ ןיא ןציז טזומעג טָאה ןָאטנַא ןּוא ,ףיא ןעװעג טכענ
 ךיז ןּבָאה .ףּור ןרעי ףױא טיירג ןייז ןּוא ןטרַאװ ןּוא רעמיצ
 ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .טּפעלקעג ךעלטייה:ןגיוא יד גָאטייּב םיֹא
 ,ןכָאטשעג םיא טָאה ןּוז יד ליײװ ,ךעלרעה-ןגיוא יד ןסילש ןייא
 ןייז .טכיל עכעלגעט סָאד ןגָארטרַאפ טנָאקעג טשינ טָאה רע ןּוא
 ,ןּפיל ענייז טקעדרַאפ טָאה זָאנ עגישיילפ ,עגנַאל

 ןגױּבעגּפָארַא ּפָאק םעד ןטלַאהעג גידנעטש טָאה ןָאטנַא
 רע .ןעזעג טשינ ןגיוא ענייז לָאמניײק טָאה ןעמ .ררע רעד ּוצ
 יװ ױזַא ,ןקּוק ּוצ ןײרַא;םינּפ ןיא שטנעמ ַא ןטימעגסיוא טָאה
 :עג ןּבָאה ןרעױּפ יד ..ןטלַאהַאּב ּוצ טַאהעג סעּפע טלָאװ רע
 .ײּב ןיא עכלעװ ,עכידש ַא טימ טּבעל ץירּפ רעד זַא ,טּבױלג
 לָאמנײק טערט סָאװ ,"סּוטיט, טנּוה ןייז ןיא טלדנַאװרַאפ גָאט
 ;םידש ףיױה ןיא ןעמ טעװַארּפ טכַאנײיּב .םיא ןּופ ּפָא טשינ
 יד ןיא טכיל טכַאנ עצנַאג ַא ןעמ טעז םעד ּבילּוצ ,תונותח
 -ַאּב רע ןּוא ,ייז ּוצ ןריואוושעג טָאה ןָאטנַא ,סָאלש ןּופ רעטסנעפ
 טכַאמעג:הנותח ךיוא םיא טָאה ץירּפ רער ,יײז ּוצ ןיוש גנַאל
 יד ןיא טסירק ןייק רע ןָאק םעד ךרּוד ןּוא ,עכידש ַא טימ
 ַא יװ םינּפ ַא גָאטייּב טָאה רע ןּוא ,ןקֹוקנײרַא טשינ ןגיוא
 | ,..סױרַא:רעסַאװ ןּופ טּפעלש ןעמ סָאװ ,רענעקנורטרעד

 דיי רעד ,(רעטכַאּפ שזַאשטכַאּפ םעד טפּור ץירּפ רעד --
 יינ ַא טימ ןָאטנַא טגָאז - !ףױה ןיא ןזײװַאּב דלַאּב ךיז לָאז
 .ןגױּבעג דרע רעד ּוצ עּבמעג ןייז טלַאה ןּוא עמיטש רעגירעד

 :ַאמּוס ַא רַאפ סָאװ ,ןלעטשרָאפ טשינרָאג ךיז ןָאק ןעמ
 ,ענעגייא יד ייּב רָאנ טשינ ןפורעגסױרַא טָאה טרָאװ סָאד עכָאט
 ,ןטסירק ייס ,עמשטערק רעד ןיא עדנזעװנָא עלַא ייּב ךיוא רָאג
 ַא ןבעגעג סע טָאה ןעמעלַא -- "!טפּור ץירּפ רעד, .ןדיי ייס
 יד .ןפלעה ּוצ טיירג ןעוועג ןענעז עלַא .רעטרע יד ןּופ ּביוה

 .רעטכינ ןענעז ערוּכיש ,טנעה יד ןּופ ןלַאפעג ןענעז ךעלזעלג
 לרעקלַא םעד ןּופ ריט רעד ּוצ טזָאלעג ךיז ןּבָאה עלַא ,ןרָאװעג
 ;הרּושּב עכעלקערש יד ןגָאזנָא ןפלָאװ-המלש
 ..!טפּור ץירּפ רעד --=|

 אףגַאזנַא טפרַאדעג טשינ ןפלָאװהמלש טָאה ןעמ רָאנ
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 רעשינַאמ רעד ,?יפעג עכעלרעניא סָאד טָאה טיוה ןייז רעטנּוא

 ףיוא ןרימרַאלַא ּוצ ןּביױהעגנָא ,עיציאוטניא טסײה סָאװ ,ּפָאנק

 םעד ןּופ ןעמוקעגסױרַא ןײלַא ןיוש זיא רע ןוא ,רַאפעג רעד

 :לרעקלַא
 ! עטָאּפַאק יד ,הּכלמ --

 "5 רעמּורפ רעד .ןעװעג טשינ ןיוש ןיא םָאנָאקע רעד |
 ןּבױהעגנָא ןוא טײקמורפ ןייז ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה היעמש
 ,ךיז ןעלקָאש ּוצ גנורעטסײגַאּב רעזעיגילער טימ ןוא טסנרע
 | : ןּכוסמיהלֹוח ַא יב יװ

 זּומ טָאג !ןפלעה טעװ טָאג !ןפלעה לָאז טָאג --
 | ;..1 ןפלעה

 רעכלעװ ,שזַאשטכַאּפ רע כײלּב ןּוא רעגידנרעטיצ רעד
 ,זיא רע טלעװ ַארַאפ-סָאװ ףיוא רעמ טסּואװעג טשינ ןיוש טָאה
 ענײז ,ןּוטנָא עטָאּפַאק יד טנָאקעג טשינ ןײלַא ךיז טָאה
 ּבײװ סָאד םיא טָאה ןטָארד יװ ,ףײטש ןרָאװעג ןענעז טנעה
 ןּוא טכַאמעגיךײלג תואּפ יד ךיוא םיא טָאה יז ,ןטלעה טזומעג
 יסיוא ,טלקָאשעגּפָא ךעלעשירק יד דרָאּב רעטכידעג רעד ןּופ
 קַאּפלָאק ןגידתּבש םעד טָאה רע ןעװ .רעגניפ יד טימ טמעקעג
 .ןּוטעג ץפיז ןגידנוחטּב ַא רע טָאה ,טצעזעגפױרַא ּפָאק ןפיוא

 | ..!ףליה סמלוע.לש-ונֹוּבר םעד טימ -- |
 ינעש עניש יד טָאה -- !סּופ ןטכער ןטימ ,יאולה --

 .טשיװעגּפָא ךיז גױא ןּופ רערט ַא עקרעק
 ןענּופעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,טסירק ײס ,דיי ײס ,עלַא ןּוא

 שזַאשטכַאּפ םעד רעמינּפ עטסנרע טימ ןּבָאה ,עמשטערק רעד ןיא
 ןטעדײלקעג.טיור םעד ךָאנ ןעגנַאגענ ןיא רע יװ ,טקיקעגכָאנ
 טימ ,קילּב ןטסנרע םענעי טימ -- ,סױרַא קנעש ןּופ ןָאטנַא
 -מוא ןַא ןיא ךיז-טזָאל סָאװ ,שטנעמ ַא ךָאניטקּוק ןעמ ןכלעוװו

 טעװ רע יצ ,טשינ טסײװ ןעמ ןכלעװ ןּופ ,ןײרַא.געװ ןרעכיז

 ..רעצנַאג ַא ןעמּוקקירוצ לָאמַא
 --,ךיז םּורַא קערש טײרּפשרַאפ טָאה ןעמָאנ סנעמעװ ,רעד

 *עג טציא טָאה ,"יקסװָאדיװ ןַאּפ ינשזָאמלעיװ עינשַאי, רעד
 .םםעד רעּביא ךיש ענרעטיופ ענייז ןיא ּפָארַא-ןּוא:ףױרַא טנַאּפש
 ןענעז ןריט יד .סָאלש ןּופ רעמיצילַאּב ןכעלמייהמוא ןסיורג
 ןּופ ,עדנַארעװ רענרעזע ,ג רעסיורג רעד טימ ןדנוּברַאפ ןעװעג
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 -רעסַאװ יד ןסיש ּוצ טַאהעגיּביל ױזַא טָאה ןַאּפ רעד רעכ"עוו

 *יד .וַאטס ןרעּביא טנָאנ סָאש ַא ףיוא ךיז-ןזייוואּב סָאװ ,לגייפ

 יּביוטשרַאפ עסיורג יד ןיא ןענַאטשעג ןענעז טכיל סעּפָאנס עק

 סעד ןיא ,ןּבױש עַיעכַָארּבעצ-ןיוש לייט םּוצ ,ענעזָאלעגּפָא ,עט

 ןַאּפ רעד ,ןעמּוקנײרַא טנָאקעג:טשינ רעּבָא יז ןּבָאה רעמיצ

 *נעטש ןטעלָאר יד ןענעז ,טכיל-גָאט סָאד ןגָארטרַאפ טשינ טָאה

 רעד ןעװ ,לָאמלײט ,ןּבױש יד רעּביא טזָאלעגּפָארַא ןעװעג גיד

 ,םולח ןיא יװ ,רע טעז ,טכַאניײּב ןפָאלש טשינ ןָאק ץירּפ

 *וענָאלָאּפ, ץנַאט םּוצ טריפעג ןרעװ סָאװ ,ךעלרָאּפ רעגילדנעצ

 'סירק יד ןּופ ןייש:טכיל ןגידנעשטשילּב םעד ייּב ,לַאז םעד ןיא

 ןּפנָאל ענעלָאטסירק יד ןעגנעה טנײה  .ןּפמָאליגנעה ענעלָאט

 טפירטַאּב .טּבעװַאּב סּבעװניּפש טימ ,טרעדָאמשרַאפ ,טּביױטשרַאפ

 רעצנַאג רעד ןזיא יוװַא ,ןּפמָאל יד יװ ױזַא .טכיל ענבלח טימ

 דלָאג סָאד ,טצומשַאּב זיא טנעװ יד ןּופ קַאל רעסייו רעד ,לַאז

 ינייא טײטש טרָאד-ןּוא-ָאד .ןטסײל ענרעצליה יד ןופ ךיז-טלייש

 שיזיוצנַארפ רעײט ַא ,טײקטזָאלרָאװרַאפ ןייז ןיא ןלַאפרַאפ ,םַאז

 רעטכיױּבעגסיוא ןַא ,ןטייצ סנ10:15 םעד יאול ןיפ קיטש .לּבעמ

 ,לָאמַא טָאה ןעמ סָאװ ,לקנעש-"סנַאסענער, ַא רעדָא דָאמָאק

 ןּופ טריפצי סעקנאמרופ טימ ,םיצירּפ עטלַא יד ןופ ןּבעל םייּב

 .עג.טנאה רעד ;ײמ .ערַאּברעדנּואװ יד .עילָאּפָאט ןייק זירַאּפ

 -עגיטנאה ,עכײר.רילָאק יד טימ *ריטינרַאג-סנַאשזער, עטצינש

 ךיפ ןּפסָאנק רָאפ.ןלעטש סָאװ ,גנּודײלקַאּב ןילעּבָאג עטּבעװ

 ,טּבױטשרַאפ ןיא ,דלעפ ןעמּורק ןסײװ ַא ףיוא ןזיור עדנצַארּפש

 צםירעװ ןּוא ןּבלימ ןּופ ןסערפעצ ,טרעכעלעג ;טזָאלרָאװרַאּפ

 ךיא עּפאנאק יד ,ןציזסיוא ןּופ ןּבָארגעגנײא ןענעז ןלעטָאפ יד

 כנוטכינרַאי ןּוא ּבױטש ןּופ ןּוא ,ןסירעצ רעטרע ליפ ןיא

 טײקשירפ.רילָאק ץנאג ריא טימ גידנכערּבץרַאה סױרַא:טקיק

 'םעד ףיוא עּפסָאנקיזױר עטילּבעצ ַַא עיניל רעלעדייא ריא ןּוא

 ..ןלּוטש עטּבױטשרַאפ יד ןופ ץכעּבעװעג-.ןילעּבָאג

 .ןײלַא ץירּפ רעז זיא ױזַא ,לַאז.ץנאט רעד יװ ױזַא ןּוא

 יד וכיעװ ןּופ ,ןַאטּפַאק ןטקעלפרַאפ ,םענעזָאלעגּפָא ןייז ןיא

 ,עכיה ַא ךיז.טיירז ,ןסירעגּפָא לייט ַא ןענעז ןעלקעה-קירטש

 ףיט ןענ,} ןגױא ענײז .טלַאטשעג עשיטָאשיק.ָאד עקנַאלש

 טצעוַאּב ,סעּברָאט-ןגיוא ענעלָאװשעגנָא ,עליוה יד ןיא ןלַאפרַאפ
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 טימ ןייז ןּופ םינמיס -- ,ךעלרעּבעל.טיוה עטצװעטרַאהרַאֿפ טיפ

 ךרָאּב עיורג עגיכעטש עגיגָאט-ײרד ַא ,רעּבעל רעטמסרַאפ לָאג

 .ּבַאלש ענייז ןּופ ּברַאפ עגישַא-לקנּוט יד רעמ ךָאנ טלקנוטרַאפ

 ,עגיצניא יד זיא ןָאנ יד רָאנ .רעדלעפ.ןקַאּב ענערָאװעג-גיר:

 ,עגידרעלדָא ןַא -- ,םרָאפ עטסעפ ריא ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ
 ינַאג ריא ןיא ךיז יז טקיק גיטרַאלּבָאנש ,עטרילעדָאמסיוא ןַא

 .רַאפיטּוג עגיצנייא סָאד טײקגיניזטסואוװַאּב *רעװָארָאנָאה, רעצ:
 סע ..םינַּפ םענערָאװעג בורח םעד ןופ ץכעּבײלּברעּביא עטיה

 עסיורג יד זָאנ רעד ןופ תובישח יד רעמ ךָאנ ןגיטסעפַאּב

 .רעד ,טלטרעצעג ןּוא טײרדעג .ןרּונש-סעסנָאװ עיורג -ץרַאװש

 ײװצ .רעיױא זיּב רעוא ןופ ןציּפש ערעײז טימ ײז ןעגנַאל
 .רַאּפ ןטסנרע ןסיורג ןייז ןיפ ןײרַא ךיז ןדיינש רעדלעפ עליה

 רָאה יד .ּפָאק.לטײש ןכײר-רָאה סעד ןיא ףיט ןירעטש-טעמי

 .ָאּפ רעטרימשַאּבישירפ ןופ גידנענייש ,לקנּוט גּונעג ךָאנ ןעגעז

 .טשינ םעד רעּביא ץזָאלעגפיוא ,ןגַארק דמצהטכאנ רעד ,עדאמי

 טימ םעד ּפָא ךייװ טגידנּוו ,ןַאּפישז ןטלּפענקעגיצ ןצנַאגניא
 עגנערטש טימ רע טנַאּפש ױזַא .ןלַאה ןכיוה םענעגױצַאּב:ןרעדָא

 ןיז רעטניה וירּב ַא טסיופ רעגיכָאנק ןײז ןיא טענק ןּוא טירט

 יה .ןקור
 "סוטיט, גָאדלוּב רעדנצילּב.לעג רעגירילָאק-סקּופ רעד

 (עכידש ענעטלָאשרױַאֿפ ַא ןיא סע ןַא ,ןגָאז ןרעיױּפ יד ןכלעװ ףייא}

 ,ּברעה-ןעילימַאפ םעד ײּב ןגיוצעגסיוא סעּפָאל ריפ עלַא ףיוא טגיל

 רַאפ טײטש עכלעװ ,לטנעװ-ןילעּבָאג ןיא טּבעװעגנײא זיא סָאװ

 ןוא רעכעלזָאנ עטכײפ ,עטלעטשעגנָא טימ ןװויוא-רעייפ םעדי

 טכַאװ ןּוא טכרָאה ,רע טקיק ,ןגיוא עטערּומשזעגניײא ענייז טימ

 | ...רַאה ןייז ןּופ ןעגנּוגעװַאּב יד ףױא
 טָאה ןצמ טָאװ ,סָאד ןעװװעג ןיא עילָאּפָאט ןּופ ץירּפ רעד

 .עג ןיא רע  .סרֹוקיּפַא ןַא ,"קיטערצה, ַא סנטײציַאפ ןפורעג
 ןיא ,רעטלָאװ רעקנעדיירפ ןשיזיוצנַארפ ןּופ רעגנעהנָא ןַא ןעװ
 .ָאיער רעשיזיוצנַארּפ רעד ןּופ טרעטסײגאּב קרַאטש ןעװעג

 ירעדירּב ןוא טײהכײלג ,טייהירפ, ןּופ ןטלַאהעג טָאה ,עיצול
 יָאֹּפַאנ רעסייק ןסיורג ןיא טּביױלגעג טסעפ טָאה רע ,!?טייקכעל
 ,גנּורערַאפ עשירענידנצעג ַא טליפעג טָאה רע ןכלעװ ּוצ ,ןָאעל
 ךריק ןיא לָאמנײק ןיא ,חלג םעד ךיז ןּופ טגָאיעג טָאה רע
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 ינַאלק יד ןעמּונעג ךיז ןּבָאה עקַאט םעד ןופ) ןעגנַאגעג טשינ

 יד ןּוא ,םיפשכמ ןּוא םידש טימ ןעגנּודניּברַאפ ענייז ןגעװ ןעג

 ןפלָאהעגטימ גיצניװ.טשינ ןעגנַאלק עכלעזַא ,בגַא ,ןּבָאה םיחלג

 עלַא יד רעּגָא .(קלָאּפ ןדנסיװמּוא םעד ןשיװצ ןטײרּפשרַאפ ּוצ

 *רעדירּב ןוא טיהכיילג ,טייהירפ, ,"רעטלָאװ, יװ ,ןכַאז עטּוג

 טשינ ןּבָאה ,'רעסייק רעסיורג רעד, ,"עיצולָאװער, ,"טייקכצל

 *יא ןײז ּוצ ןּוא דנַאל ןגיא ןייז ּוצ תוכייש םּוש ןייק טַאהעג

 עכלעװ רעּביא ,ןדיי יד ןּוא ןרעוּפ יד -- ,גנוּבעגמּוא רענעג

 ןגײא ןַײז .ןקעטש ַא ןּוא טּור ַא טימ טשרעהעג טָאה רע

 ןכלעװ ןיא ,לַאטש-ריזח ןימ ַא רַאפ ןטלַאהעג רע טָאה דנַאל

 טרעװ טשינ ךָאנ ןיא סע .תומהּב עדליװ ףױא ךיז ןטלַאה סע

 עגימורַא ענייז ןּוא ,עּפָארײא ןּופ לייט ַא יװ ,ןרעװּוצ:טלדנַאהַאּב

 'רעװרעדנימ ,עדנסיװמּוא רַאּפ ןטלַאהעג רע טָאה ןשטנעמטימ

 .יײירפ רַאפ ףייר טשינ ךָאנ ןענעז עכלעװ  ,ןשינעפעשַאּב עגיט

 .ןײגּוצמּוא ריא טימ ױזַא-יװ ,ןסיװ טשינ רָאג ןלעװ ןּוא טייה

 טָאה רע .טעדלּודעג זיא.סע.יװ ךָאנ רע טָאה די םעד

 ןָאק ןעמ ןכלעװ ןָא ,גייצקרעװ ךעלצּונ ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא

 טימ ךיז לָאמַא טנַאסערעטניא ךױא זיא סע ,ןיינַאּב טשינ ךיז

 זיא רע .טײקערטיכ ןייז טימ ךיז-ןריזּומַא ,ןליּפשרַאפ ּוצ םיא

 טנוה םעד לָאמַא טּוג זיא סע ןכלעװ ףיוא ,עיטסעּב עגולק ַא

 ןטלַאהעג ,טעטכַארַאפ רע טָאה רעױּפ םעד רעּבָא ,ןצײרוצנָא

 שרעדנַא ןָאק ןעמ רעכלעװ טימ ,זמהּב עגיסיפ.ייוצ ַא רַאפ

 ךיז טָאה רע שטָאכ ןּוא .ןקעטש ןטימ רָאנ יװ ,ןריגער טשינ

 ןלױּפ רַאפ ךיז.ןגָאלשעג ,טָאירטַאּפ ןסײה ַא רַאפ טכַארטַאּב

 ןרָאװעג-טעדנּואװרַאפ ןליפַא גיצּפיל יײּב ,תומחלמ רָאּפ ַא ןיא

 ןײרַא-רעײפ ןיא ןײג ּוצ ןעװעגיטיירג רע זיא ןלױּפ רַאפ ןוא

 ןיז ןּופ ןעמּונעג ךיז טָאה טײקטרעדנוזעגּפָא ןייז עקַאט ןוא)

 ףירגַאּב םעד ןפוא-ןיאּב רעּבָא רע טָאה -- ,(טײקשיטָאירטַאּפ

 לָאז רע ןזַא ,רעטײרּב ןעיצסיוא טנָאקעג טשינ *דנַאלרעטָאּפ

 םענעגײא ןײז ץּוח ,ןרעדנַא ןַא ןקעדַאּב ,ןעמעננײרַא ךיוא

 יסָאװ .(ץירפ) ץישטכַאלש רעד ,ךיא ןיּב סָאד ,ןליופ, .סֵאלִק

 -- *1 די רעד רעדָא רעױּפ רעד טימרעד טָאה תוכייש ַארַאפ

 .דנַאלרעטָאפ ןגעװ ףירגַאּב ןייז ןעװעג ןיא סָאד

 -עג רע טָאה ,ןענַאעלַאּפַאנ ןיא ,רעסייק ןסיורג םעד ןיא
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 ,לַאעדיא ןייז ןופ רעגערט םעד ןוא גנורעּפרעקרַאפ יד ןעז
 ,עּפָארײא ןופ רעטער םעד ןעזעג רעסײק םעד ןיא טָאה רֹע
 טָאה תומחלמ עניײײז .טײהשטנעמ רעד ןּופ רעגנערּביהעּושי םעד
 יד ןּופ ײנַאריט רעד ןּופ תומחלמ.זײלסיױוא סלַא טכַארטַאּב רע
 ןּבָאה םיצירּפ יד עכלעװ ןגעג ,תוכּולמ ןּוא ןטשריפ עניײלק
 סרעסײק םעד ןיא טָאה רע .סעיגעליװירּפ רַאֿפ טפמעקעג
 *רַאפ יד ,םולח ןייז ןּופ גנּוכעלקריװרַאפ יד ןעזעג תונוחצנ
 סָאד -- ,דנַאלרעטָאפ ןייא ךרּוד רעקלעפ עלַא ןופ גנורעדירּב
 רעד ןּופ -- ,טכַאמ ןייא ןּופ טריגער ןּוא ,ךײרקנַארפ עיירפ
 ףיוא ןלַאפעג ךיא ןיא רעסייק ןּופ עירָאלג יד ,רעשינָאעלָאּפַאנ
 טָאה רעסײק רעד .טײצ ןײײז ףױא ,גנוניזעג ןײז ףיוא ,םיא
 זיא רע ,קיטילָאּפ ןּופ ןינע ןַא ןייז ּוצ םיא ייּב טרעהענפיוא
 טליפעג ךיז טָאה רע .ןַאז עכעלנעורעּפ עגעגײא ןַא ןרָאװעג
 יעג ךיוא ןיא ןוחצנ רעדעי .םישעמ ענײז עלָא טימ ןדנוּברַאפ
 ךיז טָאה ײמרַא עשינָאעלָאּפַאנ יד יװייוזַא .רענעגײא ןיז ןעװ
 רע .ןסָאלשעגנָא ריא ןָא ךיז רע טָאה ,ןלױּפ ןיא ןויװַאּב רָאנ
 ןריטעּומסיוא ףרָאד ןײז ןופ סעּפָאלכ עקרַאטש טזָאלעג טָאה
 .טנעה יד ןיא ןסקיּב ײז ןּבעגעג ,ןרידנּומ ןיא ייז ןפרַאװוצנײרַא
 ןּבעגעג טשינ רעּבָא ,ץיּפש רעד ןָא ךיז טלעטשעג ןּוא ןײרַא
 ײז סָאװ רַאפ ןּוא ןעמעװ רַאּפ ,ןרעלקוצפױא יז ימ יד ךיז
 טימ ,םּוטנגײא ןײז טשינ ןרעױּפ יד ןענעז ,ןגָאלש ךיז ןפרַאד
 | : ?ךיזיטסּולג םיא סָאװ ,ןּוט ןָאק רע עכלעװ

 ןענעז ןסּור יד ןעװ .הלּפמ סנָאעלָאּפַאג ךָאנ ,ךעלדנע
 .רַאפ לָאמנײא טימ ןּבָאה סענַאּפ יד ןּוא ,עשרַאװ ןייק ןעמּוקעג
 .גַאסקעלַא רַאצ םעד ןעמונעגפיוא ןּוא רעסייק ןסיורג ןָא ןסעג
 ןיא ןגױצעגקירוצ ץירּפ רעד ךיז טָאה ,רעײרּפַאּב ַא רַאפ רעד
 ,ןעז טלָאװעג טשינ םענייק טָאה ןוא טּוג ןייז ףיוא ,סָאלש ןייז
 .ּוצ לָאז ןָאעלָאּפַאנ רעסיײק רעד זַא ,טרַאװעג ץלַא טָאה רע
 ךָאנ ,ָאלרעטָאװ יב הלּפמ סנָאעלָאּפאנ ךָאנ ןליפַא ,ןעמוקקיר
 יקסװָאדיװ ןַאּפ טָאה ,ַאנצלעה .טס לזניא ןפיוא גנוקישרַאפ ןייז
 .רעד לָאמַאטימ רעדיװ ךיז לָאז עיזעלעסרַאמ יד זַא ,טרַצװעג
 ןטעפַאטש ןקישסיױרַא רע טגעלפ לָאמלײט ,דלַאװ ןיא ןרעה
 ןּופ ףיוא טשינ טגײטש ּבױטש ַא יצ ,ןקוקכָאנ ןגעװ יד רעּביא
 רעסיײק רעד זַא ,רעטעּפש ...תוליה סרעסיײק ןּופ טירטסופ יד
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 *םולש עשרַאװ ןיא סענאּפ יד ןנָאה ,ןעמוקעגקירּוצ טשינ זיא

 רעד טציא טציז רעדעװלעּב ןיא ,(סּור) לַאקסָאמ ןטימ טכַאמעג

 םיא ןטלַאה סענַאּפ יד ןּיוא ,ןיטנאטסנָאק טשר-יפסיורג רעשיסור

 גרוּברעטעּפ ןײק ײז ןקיש רעדניק ערעײז ,ןענעפנח ןייא ןיא

 ןפלעה ,ײמרַא רעשיסּור רעד ןיא ןײרַא וליפַא ןטערט ,ןענרעל

 רעד ןּופ לײט ַא .זַאקװַאק ץנַאג ןעמעננייא ײלַאקסָאמ; םעד

 ןגַצלש ײז ןּוא ,ןסַאג יד ןיא ךיז טליּפשרַאפ טנגּוי רעשיליױפ

 .ײװרעד ,טפדֹורעג ןרעװ ןריציּפָא עשינָאעלָאּפַאנ יד .ןדײ יד

 ,נורטראפ רעמ לָאמַא-סָאװ טרעװ דנַאל סָאד .ןּבירטרַאפ ,טרעט

 ןיא ןטלַאה ,םיצירּפ יד ,עטכַאילש יד ןּוא ,ןסּור יד ןּופ ןעק

 "1 רעטנוא טײג ןליוּפ , ,ןעװַארּפ.רעלעּב ,ןעילוה ןייא

 .ײװרעד רעמ לָאמא-סָאװ יקסװָאדיװ ןַאּפ רעד ךיז טָאה

 .סקנערקרַאפ ןּוא טרעטיּבראפ ןעװעג זיא רע .ןשטנעמ ןיפ טרעט

 'עג ךיז רע טָאה ,םינכש טימ ןעמּוקעגפיונּוצ ךיז זיא רע זַא

 .םולש טָאה ןעמ סָאװ .םעד ּבילּוצ ןגירקמּורַא ןייא ןיא ןטלאה

 יעגנָא םיא ןעמ טָאה ,ןסּור יד טימ ,ײלַאקסָאמ, ןטימ טכַאמעג

 ןלַאפעגנײרַא רעמ לָאמַא טָאװ זיא רע ןּוא ,ןדיימסיוא ןּביױה

 יּוק יד .ןפַאשעג טשינ רע טָאה החּפשמ ןייק ,עיטָאּפַא ןַא ןיא

 יד ןיא ןלַאפנײרַא טלָאזעג טָאה סטיג סָאד עכלעװ ּוצ ,ןעניז

 רענעדלָאג, רעד ּוצ טגנַאלַאּב ןּבָאה ,טיוט ןײז ךָאנ טנעה

 ןעילּוה ןיא ןיא ןטלַאהעג ןּבָאה עכלעװ ,עשרַאװ ןיא *טנגוז

 טָאה רעדעװלעּב ןּופ ףיוה רעשיסּור רעד סָאװ ,רעלעּב ףיוא

 ןײז רע טָאה ;ןסעגראפ ךיז לָאז טנגּי יד ידּכ ,טנדרָאעגנײא

 ףיוא ןסָאלשרַאפ ךיז טָאה רע .ןּבירטרַאפ ךיוא החּפשמ ענעגייא

 .ךיז ּוצ ןזָאלעגּוצ טשינ םענײק ןּוא גנַאל.םישדח ןוא ןכַאװ

 ּוצ !ןעמעװ רַאפ .,ןּבעל ןרַאפ ןיז ןדעי ןריולרַאפ טָאה רע

 ןענערּברַאפ ּוצ ,דרָאמטסּבלעז ןגעװ טכַארטעג טָאה רע ?!סָאװ

 עטכעלש טגינײּפעג םיא ןּבָאה טכאנייּב יךיז טימ סָאלש סָאד

 רע זיא רעטעּפש ,ןפָאלשוצנײא טַאהעג-ארֹומ טָאה וע ,תומולח

 ןיא טכַאנ עצנַאג ַא טזָאלעג ,ןפָאלשעג טשינ ןצנַאגניא ןיוש

 ןטרַאװ ןּוא ןציז טזּומעג טָאה ײקַאל ןיז .ןענערּב.טכיל סָאלש

 ןפּורעגסױרַא טָאה ךיז.ןריפפיוא דמערפ ןיז .לעפַאּב ןייז ףיוא

 יד ײּב ןּוא .םינכש יד ײּב גנּורעדנּואװרַאפ ןּוא גנּוניוטשרעד

 ןּביױהעגנָא ךיז ןּבָאה ףרָאד ןגייא ןייז ןופ ןרעיױּפ עדנסיוװמוא
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 רעד ןּופ קנואװ ןגולק םעד טימ ,םיא ןגעװ ןטײרּפשרַאפ ּוצ

 ןּוא םיוש ןגעװ תוישעמ ,(תוסרוקיּפַא ןייז ּבילוצ) עכריק

 | ,..תוחור
 ,גנוריפפיוא ענדָאמ ןייז ןּבעגעג טָאה ּוצרעד ךַאזרּוא יד

 טזָאלעגנײרַא ץירּפ רעד ךיז טָאה טײקמַאזניא ןייז ןיא םירָאװ

 ילַא ןיא ןּוא ?קיטסילַאּבַאק, ןיא ,סערעל עמייהעג ײלרעלַא ןיא

 םירישכמ ענעדישרַאפ ןענּופעג ךיז ןּבָאה סָאלש ןיא .,עימעכי
 ינעילַאטיא רעד ןיא טרידוטש טָאה רעכלעװ ,עדייז ןייז סָאװ

 ידֹּכ ,ךיז טימ ףרָאד ןיא טכַארּבעגטימ טָאה ,ַאודַאּפ טָאטש רעש

 ךָאנ ןעװעג ןענעז סע .עיגָאלָארטסַא ןּוא עימעכלַא ןּביירט ּוצ

 יקַאּֿפש רעשימָאנָארטסַא ְןךַא -- ,טנעמּורטסניא עכלעזַא ערעדנַא

 ןוא ,טּבעלשעג דנַאלָאה ןּופ שזַא לָאמַא טָאה ןעמ ןכלעװ ,וויט

 קעטָאילּביג רעד ןיא .ןצונַאּב טפָא טגעלפ ץירּפ רעד ןכלעװ

 רעכיּב ,רעכיּב עשינײטַאל עטלַא ןענּופעג ךיז ןּבָאה סָאלש ןּופ

 טימ ,תויתוא עטנַאקַאּבמּוא טימ ,סנכיצ עשיפילגָארעה טימ

 "ןעלקיציטנַא ןּוא ןעלקיצ, טימ ,ןעגנונעכערסיוא עשימָאנָארטסַא
 יד טימ ןעגנורעלקרעד עשיטסילאּבַאק ,(ןזיירקנגעג ןּוא ןזיירק)}

 ךיז טָאה טײקטַאזנײא ןיז ןיא .ןכַאז עכעלנע ןּוא תוריפס ןעצ

 סנדײז םעד טיײינַאּב טָאה רע יז ןיא טזָאלעגנײרַא ץירּפ רעד

 ידּכ ,רמַאז ןּופ דלָאג ןפַאשַאּב ּוצ ,ןטנעמירעּשסקע עשימעכלַא

 רעד רַאפ המחלמ עײנ ַא סּוור ןטימ ,ןּבָאה ּוע טלעג גּונעג
 יד ןיא טכַאנײּב טגעלפ רע ןּבײהּוצנָא ןליוּפ ןּופ גנואײרפַאּב

 .ןרעװ:יטסואימרַאפ רעּבָא םיא סע טגעלפ דלַאּב .ןרידּוטש רעכיּב
 ןיא ןיײרַא ךיז טזָאל רע סָאװ ,ןפרַאװרַאפ ךיז רע טגעלפ

 ןופ גנּוריפ יד טגיסעלכַאנרַאפ ןּוא ןטײקכעלמיטרעטלַא עשינלטּב

 יװ ןּפַאכפױא ךיז רע טגעלפ ןטנעמָאמ עכלעזַא ןיא ,רעטיג יד
 ייד םיא ןּופ ןרעדָאפ ,םָאנָאקע םעד ךָאנ ןקיש ,ףָאלש ַא ןופ
 .עגסיוא םיא ךיז טָאה סע .םינינע ענעגעלרַאפ רַאפ ןוּבשחז
 רעד ,רעמשטערק רעד ;םיא טעבנגַאּב םָאנָאקע רעד ןזַא ,טכַאד

 יד סיוא טשינ טלַאה ןּוא סעטַאר יד טשינ םיא טלָאצַאּב ,ד"

 יד ןַא ;ןטכירּוצסױא ףיִז ףיוא ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,ןגעוװ

 ..עגזישטשנַאּפ רעד ןּופ סױרַא ךיז ןכַאמ ןּוא ךיז.ןליופ ןרעױּפ
 ןכעלקערש ןיא ןלַאפנײױַא רע טגעלפ ןטנעמָאמ עכלעזַא ןיא

 רַאפ ןיוש םיא טלַאה ןעמ .ןקּור ןײז רעטניה טייג ןעמ ,סעּב

 ,12 ,דיל:םיליהת רעד ,שַא םולש
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 רעד זַא ,טעטירָאטױא ןייז ןזײװַאּב ּוצ ידּכ ןיא ;לט3-רבֹוצ ןַא

 ןטימ סָאנָאקע םעד רע טָאה ,ךָאנ ט:נעל עילָאּפָאט ןּופ ץירּפ
 ןוא טצײרעגנָא דײ םעד ףיוא טנוה םעד ,ןגָאלשעג טּורציּפש

 ןיא ןּביױהעגפיוא ךיז טָאה הללי ַא .ןסײמש טזָאלעג ןרעיוּפ יד

 ץירּפ רעד ןזיִּב .טרעטיצעג ןּבָאה גנוי.ןוא.טלַא .,ףרָאד ןצנַאג

 ןּוא סָאװ-ךָאנ :ךיז טגערפעג ,טזָאלעגכָאנ טנעה יד רעדיװ טָאה

 ,..עיטַאּפַא ןייז ןיא ןלַאפעגנײרַא קירוצ ןיא ןוא ?ןעװ:ךָאנ

 ןנָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ןּוא ץירּפ םעד ןשיװצ טָאה ױזַא

 ךיז טנּורגַּפָא רערעפיט ַא רעמ ץלַא ,רעטיג ענייז טרעקלעּפַאּב

 ענעדישרג פ ייװצ ןופ ןשטנעמ ןעװעג ןטלָאװ סָאד יװ ,ןפַאשעג

 .לָאשרַאפ ַא ןעװעג ץירּפ רעד ןיא ןרעױּפ יד ייּפ .,ןטענַאלּפ

 ,םיפשכמ יד יײּב ןעגנַאפעג-טציז סָאװ ,טָאג רעכעלקילגמוא רענעט
 ןעועג ןּבָאה יז זַא .סָאלש םענעגיא ןיא םידש ןּוא םינָאלװיײט

 ,,טמלצעג ךיז ייו ןּבָאה ,סָאלש ןופ ןעמיוק ןּופ ןײגסױרַא ךיור

 .נַאג סָאד טָאה רע ןּוא ,ןלַאפַאּב הררש םעד זיא סעּכ רעד זַא

 ,טּבױלגעג עלַא ייז ןּבָאה ,ןסיימשסיוא טזָאלעג ןרעױּפ ףרָאד עצ

 .רעדניא ןיא רעכלעוו ,ץירּפ ןופ דלּוש יד טשינג זיא סָאד זַא

 ײז ןּוא .יױזַא לװײט רעד םיא טנרעל סָאד ,רעטּוג ַא ןתמא

 םעד לָאז רע ,ןטעּבעג טָאג ןּוא םיא ףיוא טַאהעג-תונמחר ןּבָאה

 ןעמּונעג םיא טָאה עכלעװ ,עכידש רעד ןּופ ןעײרפַאּב ץירפ

 ןּבירשעגּוצ ץירּפ םעד רעּבָא ןּבָאה ײז ...טּפַאשנעגנַאפעג ןיא

 ערעיײז טימ ,ייז טימ ןפָארטעג ךיז ןָאה סָאװ ,ןקילגמוא עלַא
 ןעמוקעגמײהַא ןענעז יק יד ןעװ .תומהּב ערעײז טימ ,רעדניק

 ןרעױּפ ןּבָאה ,ןּבעגעג טשינ ךלימ ןיײק ןּבָאה ןּוא דלעפ ןופ

 ףיוא ןזיװעגנָא ,טקיקעגנָא ןגײװשליטש ןיא ערעדנַא-סָאד סנייא

 ןּבָאה סָאד זַא ,קנּואװ םעד טימ ,סרעטײא ענעגיוועגסיוא יד

 ...ןקלָאמעגסױא יק יד תו שכמ סצירּפ םעד
 טדער ןעמ סָאװ ,ןרעה ,ךיז.טײטשרַאּפ ,טגעלפ ץירּפ רעד

 יּוצֹּפֲא ןעגנַאלק יד ןוטעג טשינרָאג רעּבָא טָאה רע ,םיא ףיוא
 ףרוד טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ יז טָאה רע ,טרעקרַאפ .,ןדנעװ

 ןיולּב ייֵז ןיא ןעועג רָאנ טָאה ץיוּפ רעד .ךיז-ןריפפיוא ןײז
 ,ירעדינ טליפעג ,דנַאטש ןּוא רָאנָאה ןייז רַאפ גנוגידיײלַאּב ַא

 ינּוא ענײז טימ רעדָא ןענעקײליצּפָא ייז דובּכ ןײז רַאפ רעג
 רעמכָאנ טגעלפ רע ,גנוגידנעטשרַאפ ַא ּוצ ןעמּוק ּוצ ןענַאטרעט
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 ,גירק ןיא ןּבעל ףרָאד ןצנַאג ןלימ ןּוא ןלַאפנײרַא סעּכ ןיא
 .-ײרּפשרַאפ רעד סלַא ,ףרָאד ןּופ הלג םעד טקידלושַאּב טָאה רצ
 ןּוא ןעװעג.תמא עקַאט ןיא סָאװ ,ןעגנַאלק עטכעלש ןּופ רעט
 ןופ חלג םעד ןּבײרטּוצסױרַא ןלױפַאּב לָאמַא וליפַא טָאה רע
 רע טָאה ,טגלָאפעג טשינ םיא טָאה סיטלָאס רעד זַא .ףרָאד
 טָאה תומהּב סחלג םעד .ןסײּבעצ טניה ענייז ןּופ טוָאלעג םיא
 .םיא טעװ רע זַא ,טעשַארטסעג ,טגָאיעג רעדלעפ יד ןּופ רע
 רעּבָא טָאה רע ,ןגָאירַאפ טניה יד טימ ףרָאד ןופ ןצנַאגניא
 יד ,ןענַאטרעטנוא עכעלקילגמּוא ענייז ּוצ רָאנ סעּכ ןצנַאג ןיז
 ,עג טשינרָאג רע טָאה חלג ןגעג ,ןזָאלסױא טנָאקעג ,ןרעױּפ
 ,ןּוט טנָאק

 .גיטולּב ,עיציּבמַא ןייז ןיא ןסיּברַאפ ןּוא טקנערקעג ױזַא
 'ענייז ןּופ תוליכר טימ טלגנירעגמּורַא ,רָאנָאה ןייז ןיא טגידײלַאּב
 .סיוא ןיוש ןּבָאה עכלעװ ,ענעגײא ענייז ןּופ טזָאלרַאפ ,םינכש
 ןטסגנַא ןּוא קערש גידנטײרּפשרַאפ ,טוט ןייז ףיוא טרַאװעג
 .טרילָאזיא רעמ לָאמַאסָאװ ץירּפ רעד ךיז טָאה -- ךיז םּורַא
 ןיא ,דמעמ םעד ןיא ןלַאפעגנײרַא ןיא רע זיּב ,טלעװ רעד ןופ
 עג גנילצולּפ טָאה רע ןעװ ,טניה םיא ןעניפעג רימ ןכלעװ
 ַא סנטצעל ןזיא סָאװ ,גָאט ןטימ ןיא ןפּור די םעד טקיש
 ּוצ םענייק סנטצעל טָאה ץירּפ רעד ליײװ ,ןעװעג טייהנטלעז
 | | ..טזָאלעגּוצ טשינ ךיז
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 3 5טיּפַאל

 ךו םרעטנענרעד יקסװָאדיװ זַאּפ
 ...קלָאמ םּוצ

 .סָאלש ןּופ רעיױט םּוצ ןעמּוקעגנָא זיא רעטכַאּפ רעד זַא
 ןּוא ךיז טלעטשעגּפָא ,ןטלַאהעגנייא טירט ענייז רע טָאה ,קרַאּפ
 ,ןּבעגעג ץפיז ןגידנטעּב ,ןפיט ַא טָאה רע ,.םעטָא טּפעשעגנָא
 זַא ,קרַאּפ ןּופ לריט סָאד טנפעעגפיוא ןוחטּב טטָאג ףיוא ןּוא
 רעדיװ ךיז רע טָאה ,ץַאלּפ-רָאפנײרַא ןרַאפ ןעמּוקעגנָא זיא רע
 םישוח עלַא ענייז ,ןרָאװעג:טלצנּורעג זיא טוה ןייז .טלעטשענּפָא
 .פרַאשרַאפ ןיא טכַארּבעג ,טריזיליּבָאמ ןעװעג ןענעז םירבא ןּוא
 :עג ןּופ טסגנַא רעד ךרּוד ןפּורעגסױרַא ,טייקטיירג רעזעוורענ רעט
 עטַאט, :ןעמּורּב ּוצ טרעהעגפיוא טשינ ןּבָאה ןּפיל ענייז .רַאפ
 ,נזױט זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע "!רימ ףלעה ,למיה ןיא
 עגיפינש ,עסַאנ טימ ,ןעמרָאפ-קסיּפ ענעדישרַאפ טימ טניה רעט
 עלַא ןּופ סױרַאןעשטרַאטס ןייצ עסייװ עפרַאש ןּוצ סערדזָאנ
 ןרעיול ייז .זױה ןסייװ ןטיירּב םעד ןּופ ןעלקניװ ןּוא רעכעל
 גױא ןייז זיא ןטסרעממַא ,סױרַא ןשינעטלעהַאּב ןּופ םיא ףיוא
 ענרָאמרַאמ עסייוו יד ףיוא ןעוװעג:טגנערטשעגנָא רעיוא ןייז ןּוא
 ,נײרַא םעד ןּופ ריט רענרעזעלג רעד ּוצ ףױרַא-ןריפ סָאװ ,ּפערט
 .טנַא טשינ םיא לָאז ןטרָאד ןּופ -- סָאלש ןסייוו םעד ןיא גנַאג
 טנּוה ןּופ טלַאטשעג רעד ןיא ןיילַא תומה:ךאלמ רעד ןעמּוקנגעג
 טָאה ,ןגױא טנזױט טגָאמרַאפ תומה:ךאלמ רעד ןעװ .,.."סּוטיט,
 ,ריי םעד ףױא טקּוקעג טציא ןגיוא טנזױט ענייז עלַא טימ רע
 טנזױט ,גױא ןייא ןּוא טנזױט טגָאמרַאפ רעּבָא טָאה דיי רעד
 םּורַא טגנערטשעגנָא רע סָאה עלַא יד ןּוא ,רעהעג ןייא ןּוא
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 טקּוקעג טָאה תומה:ךאלמ רֶעד ןענַאװ ןּופ ,ריט רענרעזעלג רעד

 ..,םיא ּוצ
 ױזַא רעמשטערק רעד ףלָאװהמלש ךיז טָאה םניחּב רָאנ

 ,רַאפעג ןייק טָארדעג טשינ ףיוה ןּופ םיא טָאה טציא ,.ןקָארשעג

 ץירּפ רעד םירָאװ ,ןעמָאקליװ רעגידנליוװ:טּוג ַא ,טרעקרַאפ ,רָאנ

 יװ ,ןטלַאה:הצע ןַא דיי ןטימ ךיז ידּכ ,םיא ךָאנ טקישעג טָאה

 .קלָאפ סָאר ןעניװעג ּוצ ױזַא
 יקסוָאדיװ ןַאּפ (ןַאמלעדַאו ץישטכַאלש רעד ,ץייּפ רעד

 ןיא השעמ יד ,קלָאפ םּוצ ךיז ןרעטנענרעד ּוצ טמיטשַאּב טָאה

 ןעמייהעג ַא ףױא םיא ּוצ זיא טָאטש רעד ןּופ ;ױזַא ןעװעג

 ןשינָאעלָאּפַאנ ןטלַא ןַא ןּופ טקישעגּוצ ,ווירּב ַא ןעגנַאגרעד געװ

 -ןעייטש םישעמ עסיורג ,ןייז-טיירג לָאז ץירּפ רעד זַא ,דַארעמַאק

 עשילױּפ יד .עשרַאװ ןיא ןטסערַא עסיורג רָאפ-ןעמּוק סע ,רָאפ

 ןגנַאל ריא ןּופ טּפַאכעגפױא ךעלדנע ךיז טָאה טּפַאשלעזעג

 ןירַאּפ ןיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןּופ עיצולָאװער יד ,,,ףָאלש

 טנגּוי יד ,.,טנגּוי רעשיליּפ רעד סיוטש ןסױרג ַא ןּבעגעג טָאה

 ןּוא סעקנַאילּוה עדליװ ןעװַארּפ ּוצ טרעהעגפיוא ךעלדנע טָאה

 ..ךיז-טלמַאז טנגּוי עדנרידּוטש יד ,טרעקרַאפ .ןגָאלש ּוצ ןדיי יד

 ...ןּביירטרַאפ וצ דנַאלרעטָאפ ןּופ לַאקסָאמ םעד ךיז-טלמַאז ץלַא

 ןייג ,דימּת יװ ,טנייה ןזּומ ןטסידרַאװג עשינָאעלָאּפָאנ עטלַא יד

 טסייג סנָאעלָאּפַאנ זַא ,ןזײװ ןזּומ ייז ...ייר רעטשרע רעד ןיא

 .רעד וצ טמיטשַאּב ןּבָאה סענַאּפ עלַא .,,טױט טשינ ךָאנ זיא

 ןּוא רעױּפ ןטימ ךיז ןרעדירּברַאפ ּוצ ,קלָאפ םּוצ ךיז ןרעטנעג

 ןּבָאה םיצייּפ יד .ןעיצּוצ ןעמ זּומ דיי םעד ךױא ,ָאי ,דיי

 ןגעג דניז עסיורג ַא ןעגנַאנַאּב ןענעז ייז זַא ,ןעזעגנייא ךעלדנע

 ןּוא .טגיסעלכַאנרַאפ קלָאפ סָאד ןּבָאה יײז סָאװ ,דנַאלרעטָאפ

 .רעד קלָאּפ םּוצ ךיז לָאז ןעמ זַא ,טמיטשַאּב יז ןּבָאה טציא

 ריי רעד ןּוא רעױּפ רעד זַא ,ןעיצרעד ּוצ סע ידּכ ,ןרעטנעג

 ,רעגריּב ַא ןּופ עדריװ יד ךיז ףיוא ןגָארט ּוצ ןייז;גיאעפ ןלָאז

 *ַאנ רעטלַא רעד טקעװרעד ךיז טָאה ןיקסווָאדיװ ןַאּפ ןיא

 רעשיזיוצנַארפ רעד ןּופ טײּפמָארט רעד .טסייג רעשינָאעלָאֿפ
 גןרעױא ענייז ןיא רעדיװ טזָאלּב ,טכַאדעג ךיז טָאה ,עיצּולָאװער
 ןּבָאה ,סלַאפנדעי ,.."טייקכעלרעדירּב ןּוא טייהכיילג ,טייהיירפ,
 ,ץורדנייא ַאזַא ץירּפ ןפיוא טכַאמעג ןשינעעשעג עדנעייטשרָאפ יד
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 םעד ךיז ןּופ ּפָארַא-טָאש ַא ןבעגעג לָאמַאטימ טָאה רע זַא
 ןּופ ןרָאי עלַא יד ךרּוד םיא ףיוא ןסקַאװעגנָא זיא סָאװ ,ּביױטש |

 ןָאעלָאּפַאנ רעסייק ןסיורג םעד ןּופ ץנַאלג רעד  ,גנורעדנּוזּפָא
 ענייז ןיא ףױא-םַאלפ ַא ןּבענעג לָאמ ןטצעל םּוצ רעדיװ סָאה
 ןרעטנענרעד ּוצ ךיז ןעגנַאגעגנייא ּוליפַא זיא רע ןּוא ,ןגיוא
 רע טָאה -- תועט ַא ןיא ןרָאי עלַא יד טּבעלעג ,ָאי, .קלָאפ םּוצ
 .סיוא ןּומ ןעמ  ,ןגיזַאּב ןײלַא ךיז ףרַאד ןעמ - טגָאזעג ךיז
 ."רעגריּב ַא ןרעװ ּוצ ןפלעה םיא ןּוא קלָאפ םּוצ טנַאה ַא ןקערטש
 טשינ רע טָאה רעױּפ םעד טימ !סָאד ןעמ טוט ױזַאייװ רעּבָא
 רע זיא דיי םּוצ .טּורציּפש רעד טימ רָאנ ןדייס ,ןדער טנָאקעג
 ןקיש ּוצ טמיטשַאּב טָאה רע ןּוא .טנױאװעגּוצ ןעװעג רעכיג
 ןּבָאה ייז ,ָאי ..ןסעּומשכרּוד ךיז םיא טימ ןּוא ריי םעד ךָאנ
 ןגָאלשעג ךיז יז ןּבָאה ,סעמלעש יד יװ .,,ךױא ןדיי יד :טכער
 ןענעז ןטַאלַאכ עגנַאל יד טימ !עגַארּפ ןיא רָאי ןט.1794 ןיא
 ןפיוא סרעסעמקַאה יד טימ רעּבירג יד רעּביא ןכָארקעג יז
 ארומ ..,טּולּב סייה ןּבָאה ייז !עכלעזַא סעוורעשטש - לַאקסָאמ
 זַא ןּוא ..!סע טכירק רעייפ ןיא רָאנ ,סע טָאה טנּוה ַא רַאפ
 ןרעױּפ יד .ןעמּוקטימ ןרעױּפ יד ןלעװ ,ןיג טעװ דיי רעדי
 ןיא ,סע טּוט דיי רעד זַא, ,דיי ןפיוא גידנעטש ךיז ןקּוקרַאֿפי
 ,ייז ןגָאז ,"גיטכיר סע

 .ַאּב ןקצעכַאילש ןייז טימ טכַאמענּפָא ךיז ייּב טָאה רע
 םיא ףיױא לָאמ ןייא ןייק ןּוא ןעמענּוצפיוא טּוג דיי םעד ,סּולש
 טימ ןעימַאּב ךיז טעװ רע ,טרעקרַאֿפ ,ןציײרּוצנָא טשינ טנּוה םעד
 !ןלַאפרַאפ .ןרעטנענרעד ךיז ּוליּפַא ,ךיז-ןײגַאּב ּוצ גידענג םיא
 ..ןּוט ץלַא רע טעװ דנַאלרעטָאפ ןרַאפ:

 זיא רעכלעװ ,ךיי ןּופ קילּבנָא ןויולּב םייּב ןיוש רעּבָא
 .לּוק םענרעטּופ ןטימ ,לַאז ןגנַאל ןּופ ריט רעד ייּב ןענַאטשעג
 ןרַאפ ןקּוּב ןייא ןיא ךיזןטלַאהעג ןּוא ,טנַאה רעד ןיא קַאּפ
 טקנּוּפ ,טּולּב שיצירּפ ןייז םיא ןיא טקעװרעד ךיז טָאה ,הררש
 "סעסּוטיט, טנּוה םעד ןיא טמַאלפעגפיוא טָאה סָאװ ,לרעייפ סָאד יו
 טָאה טנּוה רעד .ןעמּוקנײרַא סדיי םעד ייּב ןגױא עגידרעייפ
 .לעפַאּב ַא ףױא טרַאװעג טָאה ןּוא ץירּפ םּוצ טעדנעװעג ךיז

 .ַאֹּב ץירּפ רעד טָאה -- ,..!"סּוטיט, ,(ליטש) ַאּוטיזעט --
 ךיז רע טָאה ןײלַא ןּוא ,שיזױצנַארפ ףױא טנוה ןייז ןליופ-



 183 ךײ.םיליהת רעד

 טכַארטַאּב סנטייוװרעדנופ ןּוא לּוטש-רעטָאפ ַא ףיוא טצעזעגקעװַא

 | ,דיי םעד
 עצנַאג יד טליפרעד טָאה ךיז-ןקוּב ןּוא ךיז-ןגייּב סדיי םעד

 טָאה רָאנָאה רעשיצירּפ ןייז סָאװ ,גנורעדינרעד ןּופ שינעפרעדַאּב
 םיא ּוצ דָאנג טימ ןרָאװעג-לּופ רע ויא .דיי םעד ןּופ טגנַאלרַאפ
 .ךעלרעטָאפ םיא ּוצ ןפּורעגנָא ךיז טָאה ןּוא

 | !עקמָאילש ,רעטנענ םּוק --

 ךיז ןגיוּבעג ןּוא טְקּוּבעג ,ןכָארקעג:ב לַאה ,ןעגנַאגעג-ּב'ַאה
 רַאפ ,סיפ סצירּפ םּוצ ןעמּוקעגנָא דיי רעד ןיא ,געװ ןפיוא
 םעד ןכּוז ּוצ ןּבױהעגנָא ןּוא ןפרָאװעג ךיז טָאה רע עכלעװ
 | ,ןשּוק ּוצ טנַאה סצירּפ

 טּפַאלקעג גילעזטייל ץירּפ רעד טָאה !גּונעג ,גּונעג ,ּונ --
 !ףיױא ךיד ּבױה -- .עצײלּפ רעד ןיא ןעקמָאילש

 טימ ןקּור םעד טכיילגעגסױא טָאה רעמשטערק רעד זַא
 יװ טָאה סָאװ ,טנּוה ןטשױטנַא םעד ףיוא קילּב ןגידנריפמּואירט
 ןַא ןּוא ,גנוריפפיוא עשיצירּפ עטכעלש עגיטנייה יד טרעױדַאּב
 ייוַצ יד ןשיװצ ערדזָאנ ןייז טעשטרָאקעגנייא קירּוצ רעטשױטנַא
 ןזײװַאּב דיי םעד טלָאװעג ץירּפ רעד טָאה ,סעּפַאל עטשרעּביוא
 :ןפּורעגנָא םיא ּוצ ךיז טָאה רע ןּוא ,עקסַאל ערעדנּוזַאּב ַא

 ןױלּב רָאנ טשינ רימ ּוטסעװ ,עקמָאילש ,טציא ,ּונ --
 יד .ךיוא עטָאּפַאק ַא רָאנ ,ןעיינפיוא ןזָאל ןווה עיינ רֶאּפ ַא
 !עקמָאילש ,יײּברַאפ ןענעז ןטייצ עגירעיורט

 .כָאנ ,ןעװעג ןיא רע יװ סיורג ױזַא ,ךיז טָאה דיי רעד
 סצירּפ םעד טכּוזעג ןּוא דרע רעד ףיוא ןּבעגעג-עילַאװ ַא לָאמַא
 ;עגמּורַא רע טָאה ,ןענופעג טשינ יז טָאה רע ןעװ ןּוא ,טנַאה
 ;סיפ ענייז טּפַאכ

 ךָאד זיא סע !טכירענפיוא ךימ ךָאד טסָאה ּוד ,ןּבעל,ץירּפ --

 .טייג ץירּפ ןיימ יװ ,ןרַאדנערַא ערעדנַא יד רַאפ דנַאש ַא ןעװעג
 ..!ךליה ַאזַא ןיא םּורַא

 ןרַאדנערַא ערעדנַא יד רַאפ טמעשעג ךיז טסָאה ּוד --
 זַא ,טניימעג ּוטסָאה סָאװ !ךרָאּפ רעשידיי ּוד !ץירּפ ןייד טימ
 ..? ןּוטּוצנָא ןזיוה רָאּפ ןייק טשינ ּבָאה ךיא

 זיא - !ןטיהּפַא טָאג לָאז !סָאד טגָאז רעװ ,ןּבעל-ץירּפ --
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 זַא ,טשינ ןעד סיי ךיא -- ,דיירק יװ ןרָאװעג;ךיילּב דיי רעד
 ..ןייטש ךעלדנער טימ סנטסַאק עלּופ טָאה ץירּפ ןיימ

 +לרַּפ ןייַז ,טרעהעג טשינ ןיוש םיא טָאה ץירּפ רעד רָאנ
 םעד טָאה רע .טכָאקעגפיוא םיא ןיא ןיוש ךיז טָאה טּולּב שיצ
 :ףּור ַא ןּבעגעג טָאה ןּוא ךיז ןּופ ּפָא-רַאש ַא ןּכעגעג דיי

 | !סּוטיט --
 +לעטש ַא ןּבעגעג טנּוה רעד ךיז טָאה ,טרעּפמעל ַא יװ

 ּוצ טפול גידנשעה ןּבױהעגנָא זָאנ רעטכייפ ןייז טימ ןּוא ףיוא
 ,סיפ סצירּפ םּוצ ּוצ ןיא רע ןּוא ,ןּפַאכ

 .,ןפורעגסיוא רעכיילּב ַא דיי רעד טָאה --!ןמאנ ךלמ לא --
 ,ןּוט טשינרָאג ריד טעװ רע .ארומ ןייק טשינ ּבָאה --

 'טעדנעוו -- !סּוטיט ,טרָא ןּופ ןריר טשינ ךיז טסעװ ּוד יװ גנַאל-ױזַא
 ןריר טשינ ךיז םיא זָאל -- .טנּוה ןגידנשעה םּוצ ץירּפ רעד ךיז
 ךיז טָאה הררש רעד ןּוא-!ןעמּוקנײרַא לעװ ךיא זיּב ,טרָא ןּופ
 ,ןײגסױרַא ןעמּונעג

 רעטקעטשעגסױרַא ןַא טימ טלעטשעג ךיז טָאה טנּוה רעד
 .דיי ןגידנעינק םעד רעּביאנגעג ,גידנשעה ,גנּוצ

 4ןסעפיוא ךימ טצװ רע ,ארומיּבָאה ךיא ,ןּבעליץירּפ --
 / תעדניק ןּוא ּבײװ ןיימ ףיוא תונמחר ּבָאה

 רע ,טגָאזעג ריד ךיא ּבָאה ,ארומ ןייק טשינ ּבָאה --
 .םירָאװ ,טרָא ןּופ טשינ ךיז ריר רָאנ ,ןּוט טשינרָאג ריד טעװ
 ..!לגּוק ןשידי ַא יװ ןעגנילשנייא ךיד טעװ רע

 רעּביאנגעג סנײא ןענַאטשעג ןענעז טנוה ןּוא שטנעמ
 םעד .ןײרַא-ןגױא יד ןיא טקיוקעגנָא ךיז ןּבָאה ןּוא ןרעדנַא םעד
 ,ןעװעג-יולּב ןעלריטַאנמּוא טײקכײלּב רַאפ ןיא סָאװ ,םינּפ סדיי
 ףיז טָאה לּוקסּומ םּוש ןײק ,טרענייטשרַאּפ יװ ,ןעזעגסיוא טָאה
 ןּופ רָאה עגיצנַאלג-ץרַאװש יד ּוליִּפַא ,םינּפ ןיא ןגױאװַאּב טשינ
 ןיא ןגיוא ענײײז ןיא .ןּבילּבעג ףײטש.טיוט ןענעז דרָאּב ןייז
 .עס ןייא ףיוא טָאה רע .ןנמ-רּב ַא ןופ ץנַאלגּפָא רעד ןגעלעג
 ענײז ןּוא ,טנוה ןּופ גיוא ןײז ןעמונעגקעװַא טשינ עדנוק
 ענייז יװ ,טּפַאלקעג גידנרעטיצ ןּבָאה ןּפיל עטכײלּבעגסױא
 ףעד *! רימ ףלעה ,למיה ןיא עטַאט, -- :ןייצ עטפייטשרַאפ
 ,םיפ עגיכָאנק ענײז ףיוא ץרַאטש ןּוא ףיטש ,םיא ןגעג טנוה
 א ףױא טלָאװ רע יװ יֹוזַא ,ןעשעה ּוצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה
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 ןּופ טייװ גנוצ יד טצרַאטשעגסױרַא טָאה רע .,ןגיטשעג גרַאּב

 -עג רעשהיח טימ ןּבָאה ןגיוא עשיטניה יד ןוא ,סױרַא-ליומ
 .ײז ןּופ ןלַאפעג ןענעז ןלַארטש-רָאפסָאפ ,ןטכיולעג טייקטצייר

 ןרעדנַא ןגעג סנײא ןענַאטשעג היח ןּוא שטנעמ ןענעז ױזַא
 טשינ טָאה רע .טייצ יד טקרעמַאּב טשינ טָאה דײ רעד

 .עג רָאנ טָאה רע .םיא רעטנּוא ךיז ןדיינש סיפ יד יװ ,טליפעג

 רע סָאװ ,ןַאטּפַאק רעגידתּבש רעד ןּוא דמעה סָאד זַא ,טליפ
 ןענירעצ ,ןסָאגעצ ןרעװ ,ץירּפ םעד דובּכל ןּוטעגנָא ךיז טָאה

 סע .ּבײל םענעדָאּבעג ןטסגנַא ןיא ןײז ּוצ ּוצ ךיז ןפעלק ןוא

 ןיז ןײטש ןיוש רע טעװ יױזַא זַא ,טכַאדעג די" םעד ךיז טָאה

 ןזילסיוא םיא ןּוא ןעמּוק טעװ חישמ ןיּב ,גנַאל-ןּבעל ץנַאג
 סעּפע ,םיא רעטניה טײג ןעמ יװ ,טרעהרעד רע טָאה טיצולּפ

 .ארֹונ טָאה רע ,טירט עטסעפ עגָאלדָאּפ רעד ןָא טּפַאלקעג ןּבָאה

 ןסקַאװעגסיױא ןיא ץיוּפ רעד ויּב -- ןקּוקוצמּוא ךיז טַאהעג
 ײיפַא ןשינָאעלָאּפָאנ ַא ןּופ םרָאפינּוא ןַא ןיא ,ןגיוא ענייז רַאפ

 יילש עטיירּב .ןסַאּפנַאל עסײװ עטריקנַאלּב ענרעדעל טימ .,ריצ

 טימ טּוה ןכיוה ַא ןיא ,לװיטש עגיצנַאלג ןיא ,ןרּונש טימ סעפ

 ןּוטעגףּור ַא טָאה רע ןוא ,ּפָאק ןפיוא רעלדָא ןסײװ ןסיורג ַא

 ;לעפַאּב ןשירעטילימ ַא טימ

 !ףיוא ךיד ּביוה --

 ָאד טקוקעג ןגיוא עניצנַאלג.ץילּב טימ טָאה דיי רעד

 טשינ טָאה ןּוא טנּוה ןגידנעשטרָאװ ןפיוא ָאד ,ץירּפ ןפיוא
 טקערטשעגסיוא טָאה רע ,ןריפוצסיוא לעּפַאּב סנעמעװ ,טסואוװעג

 רע טָאה ייּברעד ,ץירּפ םּוצ םינּונחּת ןּוא השקּב טימ טנעה יד

 : טנּוה ןגידנטלַאה-ךַאװ םעד ןּופ ןגיוא יד ןעמּונעגּפָארַא טשינ

 !ןּבעל.ץירּפ ,ארומ ּבָאה ךיא --
 ץירּפ רעד טָאה -- !ןּביוהפיוא ךיז ךיד סה ךיא --

 ,ןליופײר

 .א! ןּבעל-ץירּפ --

 -- .סעקנושַארטס סצירּפ םעד ןפלָאהעג טשינ טָאה סע
 רעד זיּב ,טרָא ןייז ןּופ טרירעג טשינ רעירפ ךיז טָאה דיי ׂששָא
 ;ןלױפַאּב טשינ טָאה "8

 ! ךיד גיײל ,סּוטיט --
 ףיוא ןעגנַאנעגקירּוצ זןיא טנוה רעד ןעװ ,טשרע טציא
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 ףעד ןּופ ןלעטשוצפיוא טגַאװעג ךײ רעד ךיז טָאה ,ץַאלּפ ןייז
 םעד טשיװעג לּברַא ןייז טימ טָאה רע  .עיציזָאּפ רעגידנעינק
 ,רעד .ןײרַאיזלַאה ןיא רָאה ענײז ןּופ ןענורעג זיא סָאװ ,סייװש
 סצירפ םעד רעּביא ענימ עכעלקילג ַא טכַאמעג רע סָאה ייּב
 םעד טימ ךָאנ ,רעגידנעלכײמש ַא טגָאועג ןוא גנורעדנערַאפ
 ןײז ףױא ןטסגנַאיסײװש יד טימ ,ןגױא יד ןיא טסגנַא.טיוט
 ; םינּפ

 .טעז ינשזָאמלעיװ עינשַאי רעד יװ ,יוא ,יוא ,יוא --
 ץירּפ םּוש ןײק !רעסײק עמַאס רעד יװ ,יוא ,יוא ,יוא {סױא
 יװ ,ןַאמסגירק ַאזַא ,"קינװָאיָאּב, ַאזַא .סױא טשינ ױזַא טעז
 ןופ ךיזןשיװ ןיא ןיא ןטלַאהעג דײ רעד טָאה -- !רענײמ
 ביל ןייז ףיוא טָאה סוטיט סָאװ ,ןטסגנַא יד זלַאה ןופ ,ןרעטש
 ,טכַא-ּבעגסױרַא

 םעד יװ ױזַא ,ןעשעג ןעװעג טשינרָאג טלָאװ סע יװ יז
 רע ןַא ,ףיורעד ןלַאפעג טשינ לָאמנײק טלָאװ קנַאדעג סצירּפ
 םער ,טרעקראפ) טעדװירקעג סָאװיסעּפע טימ ךײ םעד טָאה
 ןזיװַאּב די סעד רָאג טָאה רע ןַא ,ןזיוועגסיואךיז טָאה ץירּפ
 לסיִּבַא ךיז טגיליזַאּב טָאה רע סָאװ ,םעד טימ טײקגילעזטײל ַא
 .ךָאנ םּוצ טעדנעװעג ץירּפ רעד ךיז טָאה ,(םיא טימ- ןליּפש ּוצ
 :ךײ םענעקָארשרעד

 וצ סעּפע ריד טימ ּבָאה ךיא ,עקמָאילש ,סיוא .ךרָאה --
 ןיא ,ןדערּוצרעּביא ריד טימ ּבָאה ךיא סָאװ ,ךַאז יד ןוא ,ןדער
 עֶלַא ,רעגידנעטשרַאפ ַא טסיּב ,לדי ,ּוד ןּוא ,עטסנרע ןַא
 ףיוא ןויװעג ץירּפ רעד טָאה -- ,ךעלעּפעק עטוג ןּבָאה ךעלעדיי
 {תומהּב עשרעיוּפ ערעזנוא יװ טשינ -- ,ןרעטש ןײז
 ,ינק יד וצ ןיּב םיא רַאפ ןגיוּברַאפ ךיז טָאה דיי רעד .

 /  ..!יגשזָאמלעיװ עינשַאי םעד רעה ךיא --
 .מָאילש ,דנַאל רעזנּוא רַאפ טייצ עטסנרע ןַא טמּוק סע --

 ףעדניק עריא עלַא טעװ רעטּומ רעוא ןעװ ,טײצ ַא ,עק
 ָא .דרע רעד ןּופ רעדניק רימ ןענעז עלַא ןוא ,ןּבָאה ןפרַאד
 חנַאטש רעדָא עסַאר ַא רַאפ סָאװ ּוצ ,קוליח ןייק ָאטשינ ,..עלַא
 זנוא יב ךיוא ןכַאמ ּוצ עדנע ןַא טײצ ןיוש ,טרעהעג רעצעמע
 .עדייא ןַא טגָאמרַאפ סָאװ ,םעניײא.ןדעי רַאפ .ןדנַאטש יד טימ
 עכעלשטנעמ עלַא ןעמענּוצפיוא ץרַאה ַא טָאה ןוא המשנ על
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 ףעד סָאװ ,ןצענערג יד ןרעװ-ןעמּונעגּפָארַא ןפרַאד ,ןטכילפ
 ןש טייצ ךיוא ,ָאי .טגײלעגפױרַא םיא ףיוא טָאה רעטלַאלטימ
 רַאפ ןטכילפ עּבלעזיד ,ןדנַאטש עלַא ןכײלגּוצסױא ןזנוא ייּב
 .סָאיזוטנע ץירפ רעד ךיז טָאה -- !טכער צּבלעזיד ןּוא עלַא

 ןכַאמ ּוצ עדנע ןַא זנוא ײּב ךוא טײצ ןיוש -- .טמַאלּפעצ שיט
 .רעד דרע רעד ןּופ רעדניק עלַא ןזומ רימ .העטלַאלטימ ןטימ
 | ..! רעגריּב רַאּפ ןעיצ

 טָאד רע .סעקליּפש ףױא יװ ןענאטשעג ןזיא דיי רעד

 *סּוטיט, סָאװ ,קערש רעד ןופ ןעײרפַאּב טנָאקעג טשינ ךָאנ ךיז
 .עג טשינ ,ךעלטנגײא ,טָאה רע .טגָאיעגפױרַא םיא ףיוא טָאה
 טָאה ךעלרעניא ,םיא ןּופ ליװ ץירּפ רעד סָאװ ,רָאלק טסּואװ
 ןּוא ,סטוג-סעּפע םיא טימ טנײמ ץירּפ רעד זַא ,טליפרעד רע
 רעד סָאװ ,רועיש ַא ןָא ןעװעג-רַאּבקנַאד ץירּפ םעד זיא רע
 טײקנזָאלעגּוצ סצירּפ םעד ,ךעליורטרַאפ ױזַא םיא ּוצ טדער ץירּפי
 ,דנַאש ןּוא גָאטײװ ןכעלרעניא ןייז טלייהעג לייאמיוּב יװ טָאה
 .רַאפ טָאה רע .טּבעלעגרעּביא טשרע סָאװ-רָאנ טָאה רע סָאװ
 ,ילציּפש, סָאד ץירּפ םעד ןעװעג-.לחֹומ טָאה רע ,ץלַא ןָא ןסעג

 ןעװעג רע ןיא טציא .טנּוה ןטימ ןּוטעגּפָא םיא טָאה רע סָאװ
 ןּוא רעיפ ןיא ןעװעג.טיירג ןיא רע ןכלעװ רַאּפ ,ץייּפ ןייז
 ,ןײג ּוצ רעסַאװ ןיא

 .לָאג .ןַאּפ ינשזָאמלעיװ עינשַאי ,רעטרעװ ענעדלָאג --
 ,ןּבײרשרַאפ ךּוּב םענעדלָאג ןיא ייז ףרַאד ןעמ ,רעטרעוו ענעד

 .ןעוװעג-טייצ גנַאל ןיוש עקַאט

 .רעד ךיז טָאה רע .טלעטשענּפָא ךיז טָאה ץירּפ רעד
 .עג סָאד זיא דיי רעד יװ ןּוא ,טדער רע ןעמעװ ּוצ .,טנָאמי
 | ,םיא ּוצ ןזָאלעגּוצ יווַא ןרָאװ

 - ..,טייטש רע ןעמעװ רַאפ ןסעגרַאפ רלַאּב טעװ רֶע --

 ,"רָאנָאה, ןייז טקעװעגפיוא ץירּפ םעד ןיא ךיז טָאה -
 .עג ןּוא סעסנָאװ יד ףיוא-ײרד ַא ןּבעגעג ךיז רע טָאה

 :ןָאט ןשיטָאּפש ,ןגיסייּב ַא טימ טגָאז
 ּוצ ןענידרַאפ טשרעּוצ ךיז ףרַאדַאּב'מ ,ךיז-טייטשרַאפ --

 ,טפַאשלעזעג רעד ןיא דךילגטימ רעטגיטכערַאּבכײלג ַא ןרעװ

 *יינ יד טציזַאּב ןעמ יצ ,ןּבענּפָאןעמַאזקע טשרעוצ ףרַאד ןעמי
 '.ףעטנוא ץירּפ רעד טָאה סעיצַאקיפילַאװק ,תולעמ עגיט
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 ידּכ -- ליפעגיטכילפ ,ןסיװעג ,ערע :(טרָאװ סָאד ןכָארטשעג

 ןגָארט ּוצ ,דנַאלרעטָאפ ןרַאפ ןפמעק ּוצ ןײז ּוצ טגיטכערַאּב
 .ילַאװק יד .רעגריּב ַא ןּופ טכער יד ןּוא טכילפ יד ךיז ףיוא

 ייואװניא לָאצ עטסערג יד ,רעדיײל ,טשינ טציזַאּב סעיצַאקיפ

 ףרַאד ןעמ ,טגיסעלכַאנרַאפ ייז ןּבָאה רימ .דנַאל םעד ןּופ רענ
 טכילפ יד :קלָאפ םיײּב ןצנַאלפניא טשרע ליפעג-רעגריּב סָאד
 ..רעגריּב רַאפ ןעיצרעד ײז ,דיי טייּב רָאנָאה םעד ,רעױוּפ םייּב

 ןופ ,ןסַאלק עטריגעליװירּפ יד ןּופ בֹוח רעד ןזיא סָאד ןּוא

 +יײֵל ,ןּבָאה רימ .גנּורעקלעפַאּב רעזנּוא ןּופ לײט ןרעכעה םעד

 ,קלָאפ ןגעג טרּפ םעד ןיא טגידניזעג רעײז ,רעד
 ןּופ טרָאװ ןיא ןייק ןענַאטשרַאּפ טשינ טָאה דיי רעד

 -רעניא טעּברַאעגסױא ןיײז רָאנ ,ליװ ץירּפ רעד סָאװ ,םעד
 ייװ זיא סע ןַא ,טגָאזעגרעטנּוא דײ םעד טָאה ליפעג ךעל

 -עילַאק ץירּפ םייּב טציא סעּפע ןיא סע זַא ,טּוג טשינ רעד

 -סיוא טכעלש טשינ רָאנ ,הלילח ,ךיז לָאז סע ןּוא ,ןרָאװעג

 *עגנָא ץרַאה סדיי םעד טָאה שטנואוו ןּוא ןליװ ןייא םירָאװ .ןזָאל

 ןרעכיזמוא םעד ןּופ ךיז ןגירקוצסױרַא רעקנילפ סָאװ :טליפ

 ןעװעג טשינ ןיא ץירּפ רעד טּוג יװ םירָאװ ,לוװיט ןטימ ליּמש

 ץירּב רעד זַא ,טליפעג רע טָאה סָאד ןּוא -- טגיילעגפיוא

 .נײק ךָאד רעּבָא ןעמ ןָאק -- םיא טימ טּוג ןעמעלַא-ךָאנ טניימ

 דײ רעד .ןזָאלסױא ךיז ןָאק סָאד סָאװ טימ ,ןסיװ טשינ לָאמ

 סָאװ ,טײצ עצנַאג יד טײג רע ןַא ,ליפעג סָאד טַאהעג טָאה

 לקירטש סָאד ןּוא ,לקירטש ַא ףיוא ,ץירּפ םייּב ךיז טניפעג רע

 :כרּוד .ּואװ טשינ טסײװ רע רָאנ ,ןסירעגרעּביא ּואװ.ץעגרע זיא

 טָאה רע .טירט יד טלעטשעג ךעלעמַאּפ ױזַא רע טָאה םעד

 ײײז ןַא ,דײר סצירּפ ןפיוא ןפּורוצּפָא ךיז ןעװ ,טסּואװעג טשינ

 ,ךיז ןפּורּפָא ןּוא .ןײרַא.לטניּפ ןיא ץירּפ םעד ןפערטנײרַא ןלָאז

 ץירּפ רעד - טײקגינײלק ַא .רע ףרַאד ,טסּואװעג רע טָאה

 טציא .,רעטסניפ רעד ןיא טּפַאטעג רע טָאה !םיא ּוצ טדער

 :ץירּפ ןופ רעטרעװ עטצעל יד ייּב ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה

 יֹוצ רע ףרַאדַאּב -- "קלָאפ ןגעג טגידניזעג רעייז ןּבָאה רימ,

 : ןפּורעגנָא ךיז טָאה רע ןּוא ,ןעװעקַאט
 ןעמ ףיַאד ךּוּב םענעדלָאג ַא ןיא ,דלָאג יװ גיטכיר --

 .ןּבײרשרַאפ רעטרעװ טצירּפ םעד
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 םיא טָאה ץירּפ רעד .ליפּוצ ןעװעג ןיוש ןיא סָאד רָאנ

 טָאה ,טנוה רעד ,"סּוטיט, זַא ,ןגױא יד טימ ןָאיקּוק ַא ןּבעגעג

 ַא ןּבעגעג ךיז טָאה ןּוא קילּב ןזייּב סצירּפ םעד טליפרעד שזַא

 , .סעּפַאל יד ףיוא לעטש

 יסיוא ךיד טעװ *סּוטיט, םירָאװ !דיי ,קסיּפ םעד טלַאה --

 ןײגַאּב ץירּפ ַא טימ ךיז טספרַאד ּוד יװ ,ןענרעל

 !דער ךיא סָאװ ,ןעד ךיא סייװ יצ ,ןּבעל-ץירּפ ,ָא --

 | יי! טשינרָאג ,טגָאזעג טשינרָאג ּבָאה ךיא

 ,..! ןגייווש -- |
 !ןּבעל.ץירּפ ,ןיוש --

 ןדעי רַאפ ,ןכײלגסיוא ןדנַאטש עלַא רימ ןזּומ סיװעג - |

 טָאה -- !ודיי ,טרעהעג .,טכער עכַילג ןּוא ןטכילפ עכיילג

 .רעמשטערק ןפיוא ןעירשעצ ,טרעזייּבעצ ךיז ץירּפ רעד

 ךיא לעװ  .ױזַא ןייז לָאז ,ױזַא טגָאז ץירּפ רעד זַא -- !

 ?ןגָאז ּוצ שרעדנַא ןגַאװ ןעד

 ןיא יװ ,טגָאזעג ךיא ּבָאה ,ןכײלגסיוא ןדנַאטש עלַא --

 ןירַאּפ ןיא ,טלעװ רעד רעּביא טײג עיצולָאװער יד .ךיירקנַארפ

 .ןײגרעד ךיוא יז טעװ זנּוא ּוצ .ןכָארּבעגסױא ןיוש יז זיא

 ןּבײרטסױרַא עשרַאװ ןּופ לַאקסָאמ םעד רימ ןלעװ ןגרָאמ-טנייה

 רימ .םיא ּוצ ןכָאורקעג ןענעז סָאװ ,סענַאּפ עלַא טימ ןעמַאזּוצ

 ןײלַא ןענָאק ךיז לָאז סע ןזַא ,ןטיירגוצ קלָאפ סָאד ןפרַאדַאּב

 יד טימ ,דיי ,ןפור טקישעג ךיד ךיא ּבָאה םעד ךָאנ ,ןריגער
 דרעפ סָאד .סעמַאכ ןענעז יז .ןדער טשינ ךיא ןָאק ןרעױּפ

 םעד טימ רָאנ זיא רעױוּפ ַא טימ ,ןייטשרַאפ רעכיג ךיד טעװ

 טעװ ריא זַא ןּוא ,ךעלעּפעק ענּולק טָאה ,ךעלעדיי ,ריא .ןקעטש

 טּוט רעױּפ רעד  ,ןיטשּוצ ךיא רעױּפ רעד טעװ  ,ןייטשּוצ

 ןרעױּפ יד טימ ּוטספרַאד .טּוט די רעד סָאװ ךָאנ גידנעטש

 .םיוא ,ןײטשרַאפ ּוצ יײז ןּבעג ,עמשטערק ןיא ריד ייּב ןדער

 יעלַא רַאפ ןליױּפ ןיא ףיוא.טמּוק טײצ עײנ ַא זַא ,ייז ןרעלק

 .ךעלעדיי ,ךיײא רַאפ ךיוא ןּוא רעיוּפ םעד רַאפ ךיוא .ןעמ

 ?ןענַאטשרַאפ !טכײלגעגסױא ןרעװ ןזּומ ןדנַאטש עלַא

 ?ןיטשרַאפ ּוצ טשינ ָאד ןיא סָאװ --
 עשרַאװ ןּופ לַאקסָאמ םעד ןעמ ןּומ טשרעוצ רָאנ --

 דנַאלרעטָאפ ןרַאפ טולּב סָאד ןעמ ףוַאד טשרעוצ ,ןּבײרטסױרַא
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 .ךַאז רעגילייה רעד ּוצ ןגיילּוצ טנעה יד ןזּומ עלַא .,ןסיגרַאּפ
 טימ ןּוא ןײטשפיוא שטנעמ ןייא יװ ןּומ קלָאפ עצנַאג סָאד

 .ןּבײרטרַאפ אנוש םעד תֹוחֹוּכ עכעלטפַאשנײמעג

 !שרעדנַא ןעד-יװ ,סיװעג --

 .טימ ןזָאלּוצ ךיוא ךימ ןלעװ ,ךעלעדיי ,ךייא ןּוא --

 ּױצ רעגריּב טרעװ טנעז ריא זַא ,ןזײװַאּב טזומ ריא ,ןפלעה
 ךעלקינײא טנעז ריא .המקנ ןּופ טָאג ַא ןיא טָאג רעיא ,ןייז
 .ןקעװפיוא ךיז ריא טזּומ ,םיאנומשח יד יװ ,םיאנומשח יד ןּופ

 ,ונ ..;!ןליױּפ רַאפ ףיואיטײטש טײצ עײנ ַא ,עקמָאילש ,ָאי

 טימ ןָאלַאס םעד ןעקנוטשרַאפ ןיוש טסָאה ,ּפָא ךיז גָאר טציא

 .ןרעטפּולסהא ןפרַאד םיא טעװ ןעמ ,סעלעּביצ

 סע ןיא ךָאד ,ןעגנילק טשינ לָאז סָאד ךעלּבױלגמוא יװ

 ,ערַאּפש רעד ךרּוד ןפָאלטנַא טשינ ןיא ןיומ יד .ןעװעג יױזַא

 ּוצ ןעװעג זיא סע יװ ,טנפעעג ריא רַאפ טָאה ץַאק יד סָאװ

 טָאה רע ,טרעקרַאפ ,ןּבילּבעגןײטש זיא דײ רעד  ןטרַאװרעד

 ןייז ץירּפ ןרַאפ ןעגנערּבּוצרַאפ רשוּכה.תעש ַא ןענּופעג טציא

 ןַא םירָאװ .טיװעקָא ןּופ לרעיירּב סָאד -- ,םולח ןטקנעּבעגסױא

 יַאּב רעטסטּב רעד סע זיא ,דיי ןטימ ךיז טליּפש ץירּפ רעד
 טימ טציא ןָאק ןעמ ןּוא ןזָאלעגּוצ םיא ּוצ ןיא רע זַא ,ײװ

 ףיז טָאה ץירּפ ןטימ םירָאװ ,ןלַאפרַאפ ,ןכַאמיטפעשעג םיִא

 רע ןעװ רָאנ ןדײס ,ןטפעשעג ןייק ןכַאמיטזָאלעג שרעדנַא-טשינ

 ַא ןּופ ןמיס רעד ,גנומיטש רעטּוג ַא ןיא ןעמיקעג זיא

 טָאה ץירּפ רעד ןעװ ,לָאמטסנעד ןעװעג זיא גנומיטש רעטוג

 ,טלדיזעג ךֹי םעד

 ןּבעל ןיא עיציּבמַא עטסערג סרעמשטערק םִעֹד ףלָאװ;המלש
 ןּופ יירעיורּב ענעגייא ןַא ןּבָאה לָאז עילָאּפָאט זַא ,ןעװעג זיא
 עילָאּפָאט יװ גידנעעז ,ןרָאװעג;ןטינשעצ זיא ץרַאה ןייז ,ןפנָארּב
 ,ןפנָארּב ןדמערפ טקנירט

 סָאד !יירעיורּב ַא טימ ןייז טעװ סָאװ ןּוא ,ןּבעל;ץירּפ --
 .ןגָארט רימ ןעװ ,לָאמ סעדעי ןטינשעצ רימ ךָאד טרעװ ץרַאה
 רַאפ עצװענָאי ןּופ ץירּפ םעד טלעג טימ ןומטמ ַא קעװַא
 ,ןפנָארּב

 ליַּב ,א!יירעיורּב ןייד טימ ּוצ רעדיװ ןיוש טסייטש -
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 ,טגָאזעג ךיא ּבָאה ,ןּבײלּב ןפנָארּב ןָא ןיוש עילָאּפָאט טעװ רימ
 : ,ןּוט ערעדנַא יד ןיוש סע ןלעװ רימ ךָאנ

 !טפעשעג ןדלָאג ַא ךָאד זיא סע ,ןּבעל-ץירּפ ,רעּבָא --
 !ןצײרנָא ןסּוטיט ריד ףיױא לָאז ךיא ,טסליװ ּוד --
 .ןיוש גייוש ךיא ,ןיוש --
 רַאפ .ןפיוקרַאפ ןפרַאד ןעמ טעװ דלַאװ םעד רעֶּבָא --

 דער .ןּבָאה ןפרַאד ןשָארג ןטּוג ַא ןעמ טעװ ךַאז:סקלָאפ רעד
 יּבַא ,ןדניש טױה יד רימ ןעמּוק ייז ןלָאז ,ךעלעדיי ענייד טימ
 ?ןענַאטשרַאּפ טסָאה .ןעגנערּב יז ןלָאז קַאז ןיא רלָאג

 !ץירּפ ןטסעּב םעד טָאה עילָאּפָאט !ןּבעל;ץירּפ ,ָאי --
 דרע רעד ּוצ עילַאװ ַא ןּבעגעג רעדיװ ךיז טָאה דיי רעד

 ןכוז ּוצ סּופ סצירּפ םעד ןּבױהעגנָא ןּוא
 ךיז לָאמַאטימ ץירּפ רעד טָאה -- ,טשינ ףרַאדַאג ןעמ --

 םעד ןּופ ךיז טזָאלעג טשינ ןּוא טייצ רעיינ רעד ןָא טנָאמרעד
 רעמ רימ ּוטסלָאז ןָא.לָאמטנייה ןּופ -- .ןּפַאככּורַא סּופ םעד לדיי
 טנַאה רעד ןיא רָאנ - ןָא-לָאמטניײה ןופ .סיפ יד ּוצ ןלַאּפ טשינ
 ןוומ רימ ,ןשּוק ּוצ טנַאה יד דײ םעד ץיוּפ רעד טיג -- !ןשּוק
 ,ךײלג עּפָארײא טימ ןרעװ

 םעד רעמ טשינ ,ןײז סָאד טעװ טלעװ  ַארַאפיסָאװ --
 לעװ םעד ןיא ,ןבעל:ץירּפ ,ןינ !ןלַאפ ּוצ סיפ יד ּוצ ץירּפ
 ..ןלַאפ סיפ יד ּוצ ןעמ ףרַאד ץירּפ ַא ,ןכרָאה טשינ ךיד ךיא

 !ןענרעל ץרא-ךרד ךיד לָאז סּוניט זַא ,טסליװ ּוד --
 יד ּנצ רעמ טשינ .טנַאה רעד ןיא זיא ,טנַאה רעד ןיא טגָאזעג
 ,ןליוּפ ןיא ןכילגעגסיוא ןרעװ ןוּומ ןדנַאטש עלַא !סיפ

 ןגיוא עגיצנַאלג "סעסוטיט, ייּב ןּוא ןטנעמּוגרַא עכלעזַא ייּב
 רנגַאּב ןּוא ןּבעגכָאנ טזומעג לדיי סָאד טָאה ,טעטכירעג ךיז ףיוא
 .ךיז ןענעגעזעג ףיוא טנַאה סצירּפ םעד ןשיק ןזױלּב ןטימ ךיז ןענעג

 רע ןכלעװ רעּביא ,?קיוטש סָאד סָאװ ,רעכעלקילג ַא
 ץכעלײװרעטניה ןטערטענּפָא רע זיא ,ןיוש ךיז טגידנע ,טײג
 ץירּפ םעד יא :ןכַאז ײװצ רַאפ ןעמּוקעגיץונּוצ םיא ןיא סָאװ)
 זַא ,ןטלַאה ּוצ "ןסוטיט, ףױא גיוא ןַא יא ןּוא ןזײװסױרַא דובּב
 יד טכײרגרעד ,(ןלַאפנָא טשינ ןטניה ןּופ םיא ףיוא לָאז רע
 א ןגױצעגנײרַא ןּוא ןּבעגעגּפָא ץפיז ןפיט ַא רע טָאה ,ריט
 | ,טפּול טימ טסורּב עלופ
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 ,.!טָאג ,ריד קנַאד ךיא --
 טָאה ,טדערעגסױרַא ץַאז םעד ךָאנ טָאה רע רעדיײא רָאנ

 :ײרשעג ןדנסײרצרַאה ַא ןעמּונרַאפ םיא ןּופ ןעמ

 .!יוא ,לארשי:עמש --

 טָאה ןײלַא םיא ,ןקָארשרעד ךיז רע טָאה טסיזמּוא רָאנ

 טנּוה םעד טָאה ץירּפ רעד) ןּוטעג טשינרָאג "סּוטיט, טנּוה רעד

 טָאה טנוה רעד .(סייּב טשינ דיי םעד לָאז רע ןַא ,טגָאזעגנָא

 טימ עטָאּפַאק יד גנּויּפש ןגיצנּוק ןייא טימ דיי םעד ןּופ רָאנ

 . *ַאמש יד טציא טָאה טנּוה רעד ןּוא ,ןסירעגּפָארַא זױה קיטש ַא

 ;עגּוצ לוטש רעד ּוצ ץירּפ ןגידנכַאל םּוצ לױמ ןייז ןיא סעט

 | ,טּפעלש
 ןעגנַאגעג טסיּב ּוד לײװ ,עקמָאילש ,רַאפרעד זיא סָאד --

 ,טגָאזעג ץירּפ רעד טָאה -- !ןעיינפיוא ןזיוה רָאּפ ַא ץירּפ ןייד

 ,לעװ ,דיי םענעקָארשרעד ןכיילּב:דיירק םעד םינּפ ןיא גידנכַאל

 יינק עטעקַאנ סָאר עטָאּפַאק טשער רעד טימ טװאּורּפעג טָאה רעכ

 ;טעשטעלַאקעצ טשינ ,ךיד ךָאד טָאה סּוטיט -- ,ןקעדרַאפ ּוצ שיילפ

 םָארַא עטָאּפַאק יד וױלּב ריד לָאז רע ,טנָאזעג םיא ּבָאה ךיא

 ! .ןּוט טשינרָאג רע לָאז ריד ,ןסייר

 ...ןּבעל:ץירּפ ,ןיינ --

 טימ ץירּפ רעד טָאה -- !טכַאמעג סע ּוטסָאה טּוג --

 ןּוא טּפַאלקעג קסיּפ ןמױא טנּוה ןגידערָאה םעד טייהנדירפּוצ

 :דיי םּוצ ךיז טעדנעװעג

 עטַאר עטיוד יד ריד ךיא קנעש ,עקמָאילש ,רַאפרעד --

 ףױא ריד לָאז רע ,םָאנָאקע םעד גָאז ןּוא עמשטערק רעד רַאפ

 ןּבעג ןזיוה עיײנ רָאּפ ַא

 ,ּבײל עטעקַאנ סָאד טקעדרַאפ סעטַאמש ענעסירעצ יד טימ

 .דרע רעד ּוצ זיּב ץירּפ ןרַאפ ןגיוּבעג ףלָאװ.המלש ךיז טָאה

 ,עג ןייד רַאפ ןלעװ רימ !ןּבעל-ץירּפ ,ריד קנַאד ךיא --

 / {ןטעּב טנוז
 גם
{. 6 

 ,םעטָא ןָא ,סייוש ןיא רענעדָאּבעג ַא ,זיא דיי רעד זַא
 יד ןיא ןלַאפעגנײרַא רע זיא ,ןעמּוקעגמײהַא רעטקילפעגּפָא ןַא
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 קערש ןיא ןיוש םיא טָאה סָאװ ,ּבײװ ןכיילּב ןייז ןּופ סמערָא

 .ןּפַאכםעטָא םעד טנָאקעג טשינ טָאה רע ,טקּוקעגסױא

 ,קּוק ַא ּביג ,טָאג !ריד ןּוב טלָאװעג רע טָאה סָאװ --

 !סיוא-טסעז ּוד יװ

 רעד רַאפ עטַאר עטיוד יד רימ טָאה ץירּפ רעד --

 יי! ןעקנָאשעג עמשטערק

 ,12 ,ויייםיליהּת רעד ,שצ םולש
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 4 לטיּפַאק

 שואעדַאט םירָא

 ףעדניק יד .,טַאהעג טשינ לאיחי טָאה ןּוט ּוצ ליפוצ

 טנרעלעג טָאה רע ןּוא ,ענײלק ץנַאג ןעװעג ךָאנ ךָאד ןענעז
 יד טימ ןּוא ירבע ,תיביףלא גָאט ןיא העש רָאּפ ַא ײז טימ

 ןעמ סָאװ ,שמּוח-תושרּפ יד ןּבױהעגנָא ןוש רע טָאה ערעטלע

 הע טָאה טײצ עגירּביא יד .,רדה ןיא טנרעלעג םיא טימ טָאה

 טָאה רע סָאװ ,ןּוט טנָאקעג טָאה רע ןּוא ,ךיו רַאפ טַאהעג

 ,טלָאװעג

 כד ,טלעװ יד יװ ןעװעגיליואו ןלאיחי זיא ךעלטנגייא
 ןיא ץלַא ןגעװ ןגָאז ּוצ טַאהעג טָאה עכלעװ ,עקרַאדנערַא

 יז טָאה ,סנטשרע .ןעװעגיטּוג רעײז םיא ּוצ ןיא ,עמשטערק

 ,םותי ַא ןגעגטנַא ןגידניזרַאפ טשינ ךיז לָאז יז זַא ,טַאהעג-ארומ

 לאיחי .ךיא ןעמּוקעג-ץּונוצ לאיחי עקַאט ריא זיא ,סנטײװצ ןּוא

 ןּוא לדנַאה ןיא טײקטינעג ַא םייה רעד ןופ טכַארּבעגטימ טָאה

 .נייא, ךיז רע טָאה סָאד .סעטרעוּפ ןּוא ןרעיוּפ טימ ןײגמּוא ןיא

 ןיא ןפלָאהעגּוצ ריא לאיחי טָאה ,קרעמרָאי יד ןיפ *טפַאשעג

 ןּוא ,ןעװעג ךָאד רע זיא לגניי גידעּבעל ַא .עמשטערק רעד
 ,םיא םּורַא ךיז טּוט סע סָאװ ,ץלַא טריסערעטניא םיא טָאה סע

 ,ןּבעל ןגימּורַא םעד ןיא ןרָאװעג-ןטכָאלפעגנייא דלַאּב רע זיא
 .ךעלצּונ ךיז ןעזעג טָאה רע .םיא םּורַא טּבעװעג ךיז טָאה סָאװ

 ,טנָאקעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא טימ ןכַאמ-ּוצ
 .גנירעה ַא ,םָארק.טינש ַא ןעװעג ךיוא זיא עמשטערק יד

 ,ליפ ןעװעג ןיא ריא םּורַא טעּברַא ןּוא ,לּבלעװעג-טפאנ ןּוא
 טָאה סע ןַא ,לדנַאה ,יא עטתיּבה-לעּב רעד ןפלָאהעג טָאה רע

 ,ןּוט ּוצ ךס ַא ןעװעג ןזיא סע וַא ,"עקשטַארג, ַא טכַאמעג ךיז
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 -שטערק יד .עמשטערק ןיא ןפלעהטימ ןעמוקעגנײרַא רע זיא

 טָאה ,רחסמ ןיא טײטשרַאפ לגניי סָאד זַא ,ןעזעג טָאה ןירעמ

 טַאהעג דלַאּב טָאה לאיחי ןּוא ,ןגיוצעגנײרַא םעד ןיא םיא יז

 עמשטעוק רעד ןיא ןרָאװעג זיא רע ןּבעל טּוג ַא רָאג ריא יײּב

 ,טעז רעד ּוצ טַאהעג רע טָאה ןסע .תיִּבְןִּב רענעגײא ןַא יװ

 רע ליפיוו ךיוא ןענרעל ּוצ ךיז רַאפ טייצ ןּוא ,ןּוטּוצרעּביא דמעה ַא

 יךיז רַאּפ טגרעלעג ,טנָאקעג טָאה רע ליפיוו ,רע טָאה ,טלָאװעג טָאה

 טָאה רע רעּבָא .טַאהעג טשינ רע טָאה םירפס ליפ ןייק

 םיא טָאה עטַאט רעד סָאװ ;רָאּפ ַא טכַארּבענטימ ךָאד ךיז

 ןיא .סבקעיייע ,תורמג רָאּפ ַא .םײה רעד ןּופ ןּבעגעגטימ

 ּוצ גָאט ןדעי טכיורּבעג סָאה רע סָאװ ,ןתוינשמ יד טנייה

 טָאה ץלַא טשינ עקַאט ,ןגעװ המשנ סעמַאמ רעד רַאּפ ןענרעל

 ןטלַאהעגפױא ךיז ןּבָאה עמשטערק ןיא רָאנ ,ןענַאטשרַאפ רע

 ןגערפ טנָאקעג טָאה ןעמ עכלעװ ,(םיחרוא יד ןשיװצ) ןדיי

 ןעוװעג.קסוצ טפָא רעייז ךיז רע טָאה ,רעּבָא רַאפרעד ,..ןענרעל ןיא

 ןײז ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ךעלמירפס עשידיסח יד ןיא

 ַײד .שעװ עמירָא ךעלקיטש רָאּפ עניז טימ ןעמַאזּוצ לטסעק

 טדערעג ךיז טָאה סע ּואװ ,םירפס-רסּומ ,ןדיי עטּוג ןּופ תוישעמ

 ףיא ןענַאטשרַאּפ רעסעבצ רע טָאה סָאד -- ,תודימ עטּוג ןגעװ

 לײװ ,רַאפרעד ןעװעג ןיא סע .ארמג יד יװ ,טליפעג רעסעּב

 .יז ּוצ ןגיוצעג רעמ םיא טָאה סע

 ,טריסערעטניארַאפ םיא טָאה ,ןענרעל סָאד יװ רעּבָא רעמ

 יד ןיא טָאה לאיחי ,םיא םּורַא ןעװעג זיא סָאװ ,ןּבעל סָאד

 טָאה ןּוא ןּבעל סָאד טנרעלעגיענעק רעמ ןכָאװ רָאּפ ענייא

 צכעלשטנעמ ּוצ ךיז טרעהעגּוצ רעמ ,טלעװ יד ןעזעגנָא ךיז רעמ

 ןעװעג ןזיא רע סָאװ ,ןרָאי עלַא יד ךרּוז יװ ,ןייּפ ןּוא ןדייל

 =עגפיוא זיא טײהדניק עצנַאג ןײז ּואװ ,לטעטש ןיא ךיז ייּב

 +עג טָאה סָאװ ,טײקמירָא ןּוא טיונ רעד ךרּוד ןרָאװעג .ןסערפ

 ןךיא רע ןכלעװ ןיא ,ןַאּמטש רעד ,ּבוטש ןיא ײז יב טשרעה

 טלעטשרַאפ טַאהעג טָאה ,טייהדניק רעצנַאג ןייז ךרּוד ןעגנַאגעג

 ענײז ראפ ןײש עגיטכיל יד טיונ ןּופ סנדָאל-טעמָאכ יד ךרּוד

 טלעװ יד ןעז ּוצ טײקכעלגעמ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע .ןגיוא

 טימ ,טײקמַאזקרעמּפיוא רעפרַאש טימ רע טָאה טציא .ךיז םּורַא |

 ךיז טָאה סָאװ ,םייסנּבעל םעד ךיז ןיא ןעמונעגנײרַא טשרּוד
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 ןיא סע זַא ,ןרָאװעגירָאװעג ןיא רע ,םיא םּורַא טײרּפשעגסױא
 טלעװ יד -- ,טנעקעג טשינ טָאה רע סָאװ ,טלעװ עסיורג ַא ָאד

 ,ךײל ןּוא ךיירפ רעכעלשטנעמ ןופ

 ,עמשטערק ןיא טנגעגַאּב ךיז ןּבָאה סָאװ ,םירחוס עשידיי

 -ץגּפָא ןּבָאה ײז .ןטפעשעג עסיורג ךיז ןשיװצ טַאהעג ןּבָאה

 ןיא לאיחי .םיצירּפ ןופ תורצ ךיז טלייצרעד ,םיכודיש ןסָאלש
 רע טָאה ץלַא ,טרעהעגּוצ ךיז ץלַא ּוצ טָאה ,םוטעמוא ןעװעג

 ןדיי ױזַאיװ ,ןרָאװעג-רָאװעג זיא רע .,ןעגנולשעגנייא ךיז ןיא
 ,ןײא-גָאט רעדנּוזַאּב ןדעי טימ טּוט טָאג סָאװ ,םיסנ יד ,ןּבעל

 ייװ ,ןײטשרַאפ ּוצ טשינרָאג ךָאד ןיא טשינ ןזַא -- .סױא-גָאט

 | ..ןּבעל ךעײז ךרוד ןּבעל יײז ױזַא
 .ניא ךיז.טיצ טָאװ ,ךַאילש רעגנַאל רעד טָאה לָאמלײט

 ,םידיסח טימ ךױּב ַא עמשטערק רעד ןיא טריפרַאפ ,ןסיורד
 ןפָארטעגנָא ךיז יז ןּבָאה טרָאד .ןיּבר םּוצ ןרָאפעג ןענעז סָאװ

 טלקיװטנַא ךיז טָאה סע ,ןיּבר ןטײװצ ַא ןּופ םידיסח טימ
 ןּופ קנַאטשעג ןיא ,ןרעױּפ עווּכיש ןשיװצ ןּוא .סעומש ַא

 ןּופ ןּוא סעקּפיּפ ןּופ ךיור ןקיד ןיא ,טטכעגעשזד ןּוא ןפנָארּב

 חּוּכיו רעסייה ַא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה ,קילעקעיּפ ןטּפָאטשרַאפ

 קוליח םעד ןגעװ ,הלּבק ןגעװ -- ,ןכַאז עטסכעה יד רעּביא

 רעד ןּוא שודקה י"רא םעד ןּופ הלּבק ןופ הטיש רעד ןשיװצ
 ײיװצ ןּופ רעגנעהנָא רעדָא .ּוריבידרוק השמ יִּבר ןּופ הטיש

 ערעײז ןּופ ןטיקסיורג יד ּבילּוצ טגירקעצ ךיז ןּבָאה םייּבר

 טיקסֹוּפ ,דומלּת ןּופ רעטרעװ ןרָאװעג-ןפרָאװעג ןענעז'ס ,.,סיּבר

 טנָאמרעד טָאה ןעמ .גנּוטײדַאּב רענעגרָאּברַאפ ַא טימ רהז ןוא

 ןיא ןעיטש סָאװ ,ןכַאז עשילמיה טרירעגנָא ןּוא ןעמענ עגילייה

 ןוא .ןּבעל ןגיטסײיג ןשידי םעד ןיא ןעזנָא ןטסכעה םעד
 .רעד ןעמ טָאה רערעדנַא רעד ןּוא הרות רעשיּבר ןייא ןשיװצ

 ןופ רחסמ ַא ןּוא ץלָאה ןּופ רחסמ ַא -- טכַאמעגירהסמ לײװ
 .לײט .האּובּת ןגעװ ןּוא ןסקָא ןגעװ טדערעג טָאה ןעמ ,ןפנָארּב
 ןּוא ..ןסָאלשעגּפָא ךיז ןשיװצ ךּודיש ַא ךיוא ןעמ טָאה לָאמ
 ,גיניװעניא .ןענװַאד:בירעמ ןעמַאזּוצ טלעטשעג ךיז טָאה ןעמ
 ןסײה ַא ןכָאקּפָא טזָאלעג עקרעמשטערק יד טָאה ,ךיק רעד ןיא

 רעד .ערעשטעיװ רעגידתופתושּב ַא ףיוא שטשרָאּב-סעקירוּב
 םלוע רעד זַא ,רעפעפ ךס ַא טימ ןטָאשַאּב ןעװעג ויא שטשרָאּב
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 יּוצ ןעקנּורטעג טָאה ןעמ .ןפנָארּב ןײק ןעװעלַאשז טשינ לָאז
 יעגכרוד טכַאנ יד סעקינעש ףיוא ןעמַאזּוצ ןּוא "םייחל, ןעמַאז
 | : ,ןפָאלש

 *פיוא ןעװעג זיא ןתּובייחתה סרעמשטערק םעד ןּופ ענייא

 ,טּוג סצירּפ םעד ךרּוד טפיול סָאװ ,געװ לקיטש סָאד ןטלַאהּוצ
 ןגעלעג ןיא סָאװ ,לקירּב םענרעצלָאה ןפיוא ןסַאּפּוצּפױא ןּוא
 :עג יא סע ןכלעװ ףיױוא ,עקווילָאּפָאט לכייט ןרעּביא געװ ןפיוא

 ,טַאהעג תורצ דימּת ןעמ טָאה לקירּב םעד ןּופ ,לימ יד ןענַאטש
 רעד טָאה גידנעטש ןּוא ,ןכָארּבעצ ןעװעג סע זיא גידנעטש
 .ַאֹּב ןקעטש ןשיצירּפ ַא ןּופ ּפעלק טלָאװעג רעּביל רעמשטערק
 רענײק .ןטלַאה ּוצ גנּונדרָא ןיא לקירּב סָאד רעדייא ,ןעמּוק
 סעדיײז ערעזנּוא ןעמּוקעגנָא זיא סע רעװש יװ ,טשינ טסיײיװ
 ףיא ןעלגיר ענרעצלָאה ןּופ ,לשמל ,ןעמרָאפער ּוצ ןייגּוצרעּביא
 *ארֹומ רעטערּב עטלױֿפרַאפ יד רעּביא ןגעלפ דרעפ יד .ענרעזייא
 .עגױקעטש ןטלַאּפש יד ןיא ןענעז רעדער יד ,ןייגּוצכרּוד ןּבָאה
 ןרעװש-ּוצ ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,ץירּפ ןייא טשינ ןּוא ,ןּבילּב
 יד ,.ןּפעלשסױרַא רעסַאװ ןגיטָאלּב ןּופ טזּומעג ןעמ טָאה ,ןגָאװ
 :רעמשטערק םּוצ טזָאלעגסױא סעּכ רעייז ךָאנרעד ןּבָאה םיצירּפ
 ןגעלפ תיּב-ינּב יד .טּפַאלקעצ ןפנָארּב טימ ךעלסעפ יד ןּבָאה יז
 ןטרָאד ךיז ןּוא ,קערש ןּוא המיא רַאפ ,ןפױלטנַא דלַאװ ןיא
 ,ןליטשנייא ךיז טעװ סעּכ סצירּפ םעד זיּב ןטלַאהַאּב

 ןענעז עטסדנעיצּוצ יד ןּוא עטסטנַאסערעטניא יד רעּבָא
 ַאזַא סָאװ טשינרָאג טסייו ןעמ .םיחרוא עדנרעדנַאװ יד ןעוועג
 ענייז ןּופ ןדלַאפ יד ןיא ןליױהרַאפ ,ןטלַאהַאּב טגָארט הרוא
 סע שטנעמ ַארַאפ;סָאװ ,טשינ טסייװ ןעמ .רעדיילק ענעסירעצ
 ענעגרָאּברַאפ .סעּברָאט עשירעלטעּב יד רעטנּוא ךיז טלעטשרַאפ
 ןּבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעװעג ןענעז סע ,סָאד ןענעז ןשטנעמ
 טגיילעג רָאנ קינעש ַא ףױא ןפָאלש טלָאװעג טשינ ןפוא-ןיאּב
 ןעגנַאגעגכרּוד זיא לָאמנייא .עגָאלדָאּפ רעטרַאה רעד ףיוא ךיז
 ךיז טימ טריפעגטימ עּברָאט ןייז ןיא טָאה סָאװ ,רענייא ַאזַא
 רעד ךרּוד טּפעלשעג טָאה רע סָאװ ,ןייטש ןסיורג ןרעװש ַא
 םעד טגיילעגרעטנּוא ךיז רע טָאה טכַאנײּב .הנידמ רעצנַאג
 ךיז ייּב טגָארט רע זַא ,טלייצרעד טָאה ןעמ  .סנּפָאקּוצ ןייטש
 ַא סלַא ןייטש םעד םיא ןעמ לָאז טױט ןכָאנ זַא ,האווצ ַא
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 ןייז עקַאט ןיױש זיא ןייטש ןפיוא ןּוא ,ןלעטש רבק ןפיוא הבצמ
 רערעדנַא ןַא ..טצירקעגסיוא ןעװעג ,הבצמ ַא ףיוא יװ ,ןעמָאנ
 זיא רע זַא ,טשרעּוצ טניימעג טָאה ןעמ ,ןגיווש}ג טָאה ,רערדיוװ
 .עמש, :טדערעגסױרַא ָאי רע טָאה לָאמנייא רעּבָא ,רעמּוטש ַא
 טלייצרעד ןּבָאה םיחרוא ערעדנַא יד ,ןענעװַאד םייּב "לארשיי
 ַא רעּביא רָאנ ,ּואוטץעגרע ןּופ דיגנ ַא ןיא רע זַא ,םיא ןגעוו
 .סױרַא יּבר ַא םיא טָאה ,ןעגנַאנַאּב ןיא רע סָאװ ,דניז רעסיורג
 םייח ןייז ןּופ טלגָאװרַאפ ןייז לָאז רע זַא ,הבּושת ַא ןּבעגעג
 ,ןסיװ טשינ לָאז ןעמ ידּכ ןּוא .הנידמ רעד רעּביא ןייג ןּוא
 םיחרוא ערעדנַא ,,,טייצ עצנַאג יד רע טגייװש ,זיא רע רעװ
 ..ןעמּונעג תובּוׁשּת ערעדנַא ךיז ףיוא ןּבָאה

 טשינ ןעװעג םיחרוא עדנרעדנַאװ יד ןענעז ,סלַאפנדעי
 ,ענעגרָאּברַאפ ןּוא ענעליוהרַאפ רָאנ ,ןשטנעמ עכעלנייוועג ןייק
 סע .רָאפ ךיז טימ ןלעטש ייז סָאװ ,טשינ טסײװ ןעמ סָאװ
 ןשיוצ ָאד ןענעז סע ןּוא ,םיקידצ ,לשמל ,יײז ןשיװצ ָאד ןענעז
 ףיא טשינ ּור ןייק ןעניפעג עכלעוו ,םילּוגלג עטלעטשרַאּפ ייז
 ןיא סעּפע ןרָאװעג:טקישענּפָארַא ןענעז יז ןּוא ,טלעװ רענעי
 ןבעל רעדנַא ןַא ןיא ןּבָאה ייז סָאװ ,ןטכירַאפ ּוצ ןבעל םעד
 סעדנעגעל טײרּפשרַאפ ןּבָאה רערעדנַאװ יד ...טכַאמעג-עילַאק
 ןּוא ןעק ןעמ סָאװ ,עכלעזַא -- ,ןדיי עטּוג ןגעװ תוישעמ ןּוא
 סָאװ ,םיקידצ ןעװעג ןענעז סָאד .טשינ ןעק ןעמ סָאװ ,עכלעזַא
 ,עקנַארק ןלייה ּוצ ,םיקוּביד ןּבײרטּוצסױרַא טפַארק יד ןציזַאּב
 צכעלקילגמּוא ןעײרפַאּב ּוצ ,עגידניז רַאפ תובּושּת ןּבעגּוצסױרַא
 ּוצ ןקיש ייז ןּוא טלעװ רעד ףיוא ךיז;ןּפעלשמּורַא ןּופ םילוגלג
 .רעדנּואװ ערעדנַא ךָאנ ןּוא ,ןײרַא-ּור רעגיּבייא רעייז ןיא קיר
 םיחרוא עכלעזַא ןגעװ ןעמ טָאה ןכַאז עגידתודֹוס ןּוא עכעל
 ,טלייצרעד

 ,ןעז ּוצ ,ןענרעל ּוצ ליפ עמשטערק ַאזַא ןיא ָאד זיא סע
 | ...ןרעה ּוצ

 .שמשמ ייז טָאה ,םיחרוא יד םּורַא טּפעלקעג טָאה לאיהי
 ןשיק סָאד .טנָאקעג רָאנ טָאה רע סָאװ טימ ,טגרָאזַאּב ,ןעוועג
 חרֹוא ןקנַארק ַא ןּוא טּפעלשעגּפָארַא רע טָאה רעגעלעג ןייז ןּופ
 ,טױרּב ןייז טעבנגענּפָארַא רע טָאה םּורַא-ןטניה ןּופ ,טעּבעגרעטנּוא
 ,עגנײרַא ,ןגָארטעגסױרַא חרֹוא ןַא ּפצ ןּוא ןסע ןייז ןּופ שיילפ
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 ...עּביָאט ס-עלטעּב ַא ןיא טקרעמַאּבמּוא ךרדל-הדצ סלַא טגייל

 :סױיַא לרעקלַא ןּופ לרעגעלעג ןייז ןּופ רע זיא לָאמנייא טשינ
 .דָאּפ רעד ףיױא עמשטערק ןיא םיחרוא יד טימ ןּוא ןכָארקעג

 ּוצ ןרעהּוצ טלָאװעג ךיז טָאה רע לייוו ,טגיטכענעגרעּביא עגָאל

 .ייץכעוט רעיײיז ּוצ ךיזףןקּוקּוצ ,תוישעמ ערעייז

 ,ףרָאד ןיא עטנַאקַאּב ענייז טַאהעג ךיוא ןיוש טָאה לאיחי

 לאיחי ןעמעװ ּוצ ,רעניואוונייא-ףרָאד עטשרע יד ןּופ רענייא

 טָאה ןעמ סָאװ ,לרעױּפ סָאד ןעוװעג זיא ,טרעטנענרעד ךיז טָאה

 ןעמָאנ ןייז ךָאנ ,"שּואעדַאט םירָא, רעדָא ,"ןגרָאז עלַא, ןפורעג

 םעד ןיא סעכלעזַא ןעװעג טשינרָאג זיא ,ךעלטנגייא

 ערעדניזַאּב ךיז ףיוא ןעיצ לָאז סָאװ ,"ןגרָאז עלַא, לרעיוּפ-

 ףרָאד ןּופ רעטצעל רעד ןעװעג ןיא רע ,טײקמַאזקרעמפיוא

 ,עמשטערק רעד ךָאנ עּפולַאכ רעטצעל רעד ןיא טניואװעג טָאה
 סָאװ ,הברוח רענעלַאפעגנייא ןַא ןיא ,סױרַא-געװ ןפיוא ןיוש

 .רעטנוא ןעװעג זיא ךַאדייורטש רעד ,ןטלַאהעג םיוק ךיז טָאה

 .רַאפ טימ טּפעלקעגמורַא ,סעקלעּב עטליופרַאפ טימ טציטשעג

 עגרַאק רָאּֿפ ַא סנגײא ןיז טאהעג טָאה רע ,רעטעלּב עטליופ

 ןגידמַאז םעד ןיא ןגעלעג ןיוש ןענעז עכלעװ ,דנַאל סעגרָאמ

 יד ךרע רעד ןיא טקעטשעג ךָאנ ןּבָאה סע .דלַאװ ןּופ ןָאיַאר

 סָאד ,(רעמייּב עטקַאהעגסיױא יד ןיפ ןעמַאטש עצרּוק) סעינעיּפ

 יד ןקַאהסיא ןטימ ןּוט ּוצ טַאהעג טָאה שיאעדַאט לרעַױּפ

 סָאד ןרעקַארַאפ טנָאקעג טָאה רע רעדייא ,ןעלצרָאװ ענעּבמעד

 ,דלעפ עלעקיטש
 ןדעי ןעז טנָאקעג לאיחי םיא טָאה רעטסנעפ ןייז ןּופ

 לסיּבַא ףיא ךיז טּבױה ןקלָאװױט רעד רָאנ יװ 4,ןגרָאמירפ

 ןײגסױרַא טגעלפ "ןגרָאז עלַא עלעקיוג סָאד .דרע רעד ןופ
 . ןסּפעש ןעמירָא ,םענעטירעצ ןייז ןיא טליהעגמּורַא ףיוה ןייז ןּופ

 "גיײא יד ןלעטשקעװַא ךיז רע טגעלפ קַאה ַא טימ ןּוא ,לצלעּפ

 ,ןקַאהסױרַא דרע רעד ןּופ ןעלצרָאװ עטגיײװצרַאפ.ףיט עטרַאדעג
 ,"ישפנ יכרב; ןּופ קּוסּפ םעד טנעײלעג ?איחי טָאה םיא ףיוא

 םדא אצי, :לרעױּפ ןרַאפ טסַאּפעג טוג ױזַא ךיז טָאה סָאװ
 ןייז ּוצ סיױרַא שטנעמ רעד טײג) "ברע דע ותדֹובעלו ֹולעפַל
 .רַאפ יד ןעװעג זיא לרעיוּפ סָאד םירָאװ ,(טנװָא ןזיּב טעּברַא

 רעטכײפ רעד ןעװ ןָאןגרָאמירפ ןופ ,טעּברַא ןופ גנורעּפרעק
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 טכַאנ יד זיּב ,רעדלעפ יד רעּביא טכידעג ןגעלעג ךָאנ ןיא יוט
 סע .םױּב ַא יװ ,דלעפ ןיא ןענַאטשעג רע ןיא ,ןלַאפעגּוצ זיא
 ,לגָאה ןײק טשינ ,ןגער ןײק טשינ טרַאעג טשינ םיא טָאה
 ןסָאג ַא טימ סעצײלּפ ענייז טליהעגמּורַא ,טניװ ןייק טשינ
 ןטסקרַאטש םעד רעטנּוא לדרעפ ןייז ייּב ןענַאטשעג רע ןיא ,ץַאז
 ןּופ גנומרישַאּב םּוש ןײק טכוזעג טשינ טָאה רע ,ןגעריסָאג
 ןיא המהּב יד יװ ,דלַאװ ןיא םיוּב רעד יװ רָאנ ,ןגער םעד
 .ידרע רעד ןּופ "םדא, רעד ןעװעג רע ןיא ,דלעפ

 טשינ .טיײקנלַאפעג סרעױּפ םעד טקרעמַאּב טָאה לאיחי
 רע םירָאװ ,'שּואעדַאט םירָא, ןפּורעג םיא ןעמ טָאה םניחּב
 טשינ רעמ טָאה רע .עמירָא יד ןּופ רעטסמירָא רעד ןעװעג זיא
 ײװַא ךוא ןעװעג ןיא סָאװ ,לדרעפ ענדיּב ןייז רָאנ טגָאמרַאפ
 -- ,תיּבהלעּב ןייז יװ ,טרעגָאמעגסױא ןּוא טעװעצַארּפעגסױא
 ּוצ יװ ןעװעג ןענעז המהּב ןֹוא שטנעמ .! רענייּב ןּוא לעפ
 .ֹוצ ןעזעג גידנעטש ייז טָאה ןעמ ,ןטייװצ םּוצ סנייא ןסקַאװעג
 ףרָאד ןיא רעטסדנימ רעד ןעוועג ןיא יוג רעד יװ-ױזַא ,ןעמַאז
 .עג רעמ םיא טימ ךיז ןעמ טָאה ,רעגידתונלבס:רעמ רעד ןּוא
 ןזיּב טעדװירקעג םיא ןּבָאה עלַא .ערעדנַא עלַא טימ יװ טּפַאש
 תויח סָאד טגָאיעגסױרַא םיא ןּופ טָאה סםָאנָאקע רעד .ןײרַא:ןייּב
 -עצ ןּוא טנּורג ןגידמַאז סעגרָאמ רָאּפ עמירָא עגרַאק ענייז רַאפ
 סָאד .ןרעױּפ עכייר יד ןּופ רעדייא ,רעמ ליפ ,לזייה םענעכָארּב
 ּוצְפֶא טגָאװעג טשינ לָאמנײק טָאה ,"שּואעדַאט םירָא, לרעױּפ
 ןייז ןּופ לדרעפ ןטימ ןגָאיּפָארַא םָאנָאקע רעד םיא טגעלפ ,ןגָאז

 טכַאנייּב רעדָא ,טעּברַא עשיצירּפ ןּוט ּוצ דלעפ לקיטש ןגייא
 ןטימ טייו;ןלימ ףױא םיא ןקישקעװַא ןּוא ןקעופיוא ןזָאל
 ,טכרָאהעג טָאה שּואערַאט םירָא ,ןגרָאזַאּב ּוצ תוחילש ַא לדרעפ
 טקנּוּפ .ןכרָאה טשינ ןָאק ןעמ זַא ,טסּואװעג טשינרָאג טָאה רע
 ךיז ףיא ןּפעלש ּוצ ןרָאװעג;ןפַאשַאּב ןענעז סעציײלּפ ענייז יװ
 צענייז ןענעז ױזַא ,רעקַא םעד ןפּוטש ּוצ טנעה ענייז ,לוע םעד

 טשינ לָאז סע ןעמעװ ןּוא ,ןכרָאהעג ּוצ טניואוועג ןעוועג ןרעיוא
 ךיז ןּבָאה סעקּבָארַאּפ יד ּוליִפַא ,ןרעױּפ יד ,םָאנָאקע םעד ; ןייז
 לב ,רעמשטערק ןגעװ טדערעגּפָא ןיוש .םיא טימ טפַאשעג
 טנידרַאפ ןּוא טעּברַאעג טָאה "ןגרָאז עלַא, ,סנגירעּביא ,ןכלעוו
 ,,,טיורּב ןסיּב ןייז
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 ,ךיז ײּב טרעלק לרעױּפ ַאזַא סָאװ ,טסײװ רעװ רָאנ

 ינּוא ןסיורדניא ,סיװרָאּב ,קַאז ןיא טליהעגנייא טייטש רע ןעװ

 ייּב ַארַאפ-סָאװ ,טסייװ רעװ ?לדרעפ ןײז טימ ןגער םעד רעט

 ענײז ןיא ? םיא ייּב ןָא ךיז ןעלמַאז סע ךעלכעלעװק ערעט
 טשינ שטנעמ ןיק לָאמנײק ןּבָאה סָאװ ,ןגיוא-ריּב עגידלקניפ

 לרעייפ-םַאלפ ַא לָאמלײט טָאה ,ןײרַא-םינּפ ןיא ךײלג טקוקעג
 רעד ףיוא טײז ַא ןּופ טקוקעג טָאה רע ןעװ ,טרעקַאלפעגפיוא

 ןּבָאה סָאװ ,ןרעױּפ עכײר יד ףױא ,עמשטערק רעד ןופ ריט

 .סײװ רעד ףיוא ,ןפנָארּב שַאלפ ַא יײּב ןייגליואװ טזָאלעג ךיז

 .כרָאהעג ןעװעג זיא רע יװ ,ןירעמשטערק רעגישיילפ ,רעגיטיוה
 לָאמלײט רע טגעלפ ,טנּוה רעטלַא רעגינעטרעטנּוא ןַא יװ ,סַאז
 ןרעטש ןטשטײנקעגקעװַא ןגירעדינ ןייז רעטנוא ןּופ ןּבצגיקוק ַא

 ןיא ךָאטש ַא ןּבעגעג טָאה םענעי זַא ,רַאדנערַא םעד ףױא

 .רעטנוא לרעיוּכ סָאד טָאה םּורַא:טּונימ ַא ןיא ןיוש ,ּפיר רעד

 םּוצ לּברַא םעד ןיטעגיּפַאכ ַא ,ןּבעגעג ךיז גיונרַאפ ַא גינעט
 ַא יװ ,ּבײל ןיא ןקעטש ןּבילּבעג זיא קילּב ןײז רעּבָא ,ןשּוק
 רעד ייּב יױזַא טײטש רע ןעװ ,לָאמלײט .,..ןיִּב ַא ןּופ ךָאטש

 ,םערָא ןרעטנּוא שטיּב רעד טימ ,עמשטעוק רעד ןּופ ריט
 רעסואימ ַאזַא ןּוא ,עקרעמשטערק רעד ףיוא ױזַא רע טעיּפילש

 עטקַאהעגסיױא יד טימ ןּפיל ענײז ףיוא ךיז טסיגעצ לכיימש
 טימ ןסקַאװַאּב ןעװעג ןיא סָאװ ,עּבמָאג רעד רעּביא ןּוא ןייצ
 ןפנָארּב רעד ךיז טסיג עקרעקנעש רעד זַא ,דרָאּב רעגיכעטש ַא
 עריא ןופ םענײא ּוצ טײרש יז ןּוא ,רעגניפ יד רעּביא
 ; םיתרשמ

 ,עמשטערק רעד ןּופ לרעױּפ סָאד סױרַא רימ טּביירט --
 ףימ טלַאפ ץלַא ןַא ,ןגיוא ענײז טימ ךרּוד ךימ טרעכעל רע
 | !טנעה יד ןופ

 טשינ ןיא לרעױּפ עמירָא סָאד גינעטרעטנּוא יװ םירָאװ
 .רעדיװ ַא יװ ,טעװעקירּבעצ לָאמלײט ךיז רע טָאה ,ןעװעג
 יניא ןגָאלשעגסיוא טּוג ּבײװ עשיטָאכּוס סָאד ,לןײא רעגינעּפש

 רעדניק עגיּפעק-רעסַאװ ןּוא עגיכייּב-רעסַאװ עֶמיִרָא יד ,םייהרצד
 ןיא ןײלַא ,ןערָאנש ןייג ןלָאז יז ןַא ,ףוָאד ןרעּביא טגָאיעצ
 סיפ יד ןּוא טנעה יד ,ןײרַאיעמשטערק רעד ןיא קעװַא רע
 יד ,ןטעּברַאוצּפָא ףיוא לטרעװק ַא ךיז ןטעּבעג ןּוא טשּוקעג
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 ןטצעל םעד רע טָאה ,ןּבעג טלָאװעג טשינ טָאה עקרעקנעש

 ןטלַאהַאּב ןעװעג זיא סָאװ ,לקעז-זלַאה ןּופ ןגיוצעגסױרַא ןשָארג
 טשינ ךיוא ןַאד רעּבָא טָאה יז .רעטניװ ןפיוא ץלַאז רַאפ

 :ןּבעג טלָאװעג

 -!העש רעצרַאװש ַא ףיוא ןשָארג םעד רעּביל טלַאהַאּב --
 ,טגָאזעג יז טָאה

 ןטימ ןפנָארּב םעד טרעדָאפעג טָאה לרעױּפ סָאד רעּבָא
 : ןשָארג ןייז ןּופ טכער

 רע טָאה -- !גידנעטש ךיא ּכָאה העש עצרַאװש יד --
 רע ,ָאיו טשינ טקניטש ןשָארג סנַאמירָא םעד ןּוא -- .טהנעטעג

 ,(טלָאװעג טָאה רע ןַא ,ןעװעקסיּפ טנָאקעג טָאה
 ןּוא ,טַאװכ א עּבַאּב ַא ןעװעג זיא עקרעקנעש יד רצּבָא

 ,ןריפכרּוד סעּפע טכײל יױזַא טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה ריא יב

 | :טגָאזעג יז טָאה

 טשינַא ,טשרעּביל ןייא ךיד ליטש ,שּואעדַאט םירָא --
 ,ןלעטשסױרַא ןזָאל ןרעיוא יד ייּב ךיד ךיא לעװ

 שיטניה ױזַא ,ןטעּבעג ױזַא טָאה לוק סרעױּפ םעד רעּבָא
 *עגניא שזַא םיא רַאפ ְךיז ןּבָאה ןרעױּפ יד זַא ,טערָאנשעג

 רעד ןּופ לטרעװק ַא םיא רַאפ . טעװעקסַאלעגסיוא ןּוא טלעטש
 ,ןירעקנעש

 :.עגנָא רע טָאה ,ןעקנורטעגנָא ףיז רע טָאה םיוק רָאנ

 ָאקע ןפיוא ,ץירּפ ןפיוא ,ןײלַא טָאג ףיוא ןדערוצסיױא ןּבױה
 .שטערק רעד זַא ,עלַא ףיוא -- ,רָאסעסַא ןפיוא ,חלג ןפיוא ,םָאנ

 ןרעיוא יד ךיז רעגניפ יד טימ ,ןקָארשרעד שזַא ךיז טָאה רעמ

 :טגָאלקעג ןּוא טלעטשרַאפ

 ,ןשטנעמ !ןעגנערּבמּוא ךימ טעװ יוג רעד ,יײװ-ױא --

 ,,טרעהעג טשינרָאג ּבָאה ךיא ,תודע טנעז ריא
 תויהש עגנַאל ןײק טכַאמעג טשינ טָאה ןירעקנעש יד רָאנ

 יד טימ ,טגָאזעג ןּוא םיא ּוצ ןעגנַאגעגּוצ ןיא יז ,םיא טימ

 :ןײרַא:םינּפ ןיא טנעה עטעקַאנ
 ןעמ טעװ ,עקַארקָאּפ ּוד ,ןליטשניא טשינ ךיד טסעװ --

 | !ןדיינש ןסַאּפ ןיא ביל ןייד ריד

 רַאפ ןיוש ּבָאה ךיא ...ייז ןיַָאז !ןדיײנש יז ןלָאז --
 ןרַאפ טשינ ןוא ץירּפ ןרַאפ טשינ ,ארֹומ ןײק טשינ םענייק
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 עגיניימ סָאד ןּוא ,ןפרַאװ ךימ ײז ןלָאז טניה יד רַאפ .םָאנֲאקע

 -ןעדווירק קלָאפ עמירָא סָאד רָאנ ןענָאק ייז :ןגָאז ךיא לעװ

 רעסײק רעד ,םָאנָאקע רעד ,ץירּכ רעד ..!ןענָאק ײז סָאװ טָא

 !ןעדװירק קלָאּפ עמירָא סָאד רָאנ -- ,ןײלַא טָאג וליפַא ןּוא
 .טשינרָאג רעטײװ ןּוא

 טָאה'מ זיּב ,טגיאּורַאּב טשינ רעירפ ךיז טָאה רע ןּוא

 ּפָאק ןײז ףיוא רעסַאװ גיצונש לּפעש ןיײק ןסָאגעגכיױא טשינ

 .טלעטשצגסיורַא עמשטערק רעד ןּופ ןוא

 יעגסיױא טּוג ןפיוהיטסימ ןפיוא ךיז רע טָאה םיוק רָאנ

 סָאד יװ ,רעלײװ זיא ןוא ןרָאװעגירעטכינ רע ןיא  ,ןפָאלש

 עקשטַאט יד טּפעלעעג טָאה רע ,ןעגנַאגעג טעמָאכ ןיא דרעפ
 לָאמנײק טלָאװ סע יװ ,גינעטרעטנוא ױזַא ןּוא דלימ יױזַא

 רע סָאװ ,ןענָאמרעז םיא טגעלפ ןעמ ןַא ןּוא ,ןעװעג טשינרָאג

 טרעפטנעעגּפָא רע טָאה ,טעװעקסיּפעגסױא טײהרערוּכיש טָאה
 :עלעכיימש גינעטרעטנּוא ןַא טימ

 ויא רע ןעװ ,ןָא:טעװעקסיּפ רעױוּפ ַא סָאװ ,אלימ --

 | .עדרָאמ רעד ןיא םיא ןעמ טיג רַאפרעד ,רוּכישי

 ןוא ןּפַאכנָא סופ םעד ,ןלַאפ ינק יד ּוצ טגעלפ רע ןּוא

 | ,ןטעּב.הליחמ

 ןַא יװ רע ןיא טעּברַא רעד ּוצ זילּב רָאנ טשינ ןּוא

 יד ןעמּונעינָא הנהַאּב ךױא טָאה רע רָצֹנ ,ןעגנַאגעג לזײא
 ןרַאפ ןסײמשנײרַא טזָאלעג םיא טָאה םָאנָאקע רעד סָאװ ,ץימש

 .סױרַא עלָאדָאטס רעד ןּופ םיא טָאה ןעמ ,ץירּפ ןפיוא ןדערסיוא
 ןענעז רעטיר יד לײװ ..ןטגיטּולּבעצ ַא ןּוא ןכײלּב ַא ןגָאוטצג

 ּבײװ עגיטכיודניװש סָאד ..גיסע ןיא טקײװעג ,עפרַאש ןעװעג

 םעד ךיז טָאה ,ןפיולּוצ ןעמּוקעג עלַאדָאטסיסײכע רעד ּוצ זיא

 :ןגירשעג ןּוא ןגָאלשעג טנעה יד טימ ּפָאק

 !?ַאגָאּביַאילָא; --
 ףע .ןעמונעג טנעה יד ןיא ּפָאק סנַאמ םעד טָאה יז

 טָאה לָאמלײט ,ריא ףיוא ןגױא עסײװ יד טימ טקוקעג טָאה

 :ןפּורעגנָא ךיז רע טָאה לָאמלײט ,טגָאזעג טשינרָאג רע

 יעסיורג יד ףױא טעװעקסיּפעג ?ןכַאמ ּוטסעװ סָאװ --

 | .! ןלָאצַאּב רַאפרעד ןעמ ףרַאדַאּב
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 טשיג ןּפיל ענײז ןּופ ןיא עלעכימש עגידורּב סָאד רָאנ
 | ..ןרָאװעג-טשיװעגּפָא

 פצ ,עלעיוג סָאד ,ןפוא םענדָאֿמ ַא טַאהעג טָאה רע
 ןגױצעג ןּוא ינק יד ןגיוּבעג רע טָאה ןעמעלַא רַאפ ;ןסירג

 ,סיפ יד ּוצ ןפרָאװעג ךיז רע טָאה צסיורג יד רַאפ .טּוה םעד
 ףרָאד ןיא ןעמעלַא רַאפ ןשּוק טּפַאכעג טנַאה יד - עניילק יד

 ןַא טימ טסירגעג ןעמעלַא ןּוא ןגיוּבעג ּפָאק טעד רע טָאה

 ןצנַאג םעד ייּב רָאנ .טרירעג טָאה סָאװ ,טײקגינעטרעטנוא

 טנַאה יד ןּוא ,ןלַאפ סיפ יד ּוצ ןּוא ךיזףקּוּב ןּוא ךיז-ןגיוּב
 .ָארג רעד ןּופ עלעכײינש.רױּפַאק עכעלמייהמוא סָאד ןיא ,ןשּוק

 -יײציןָא עטעּברעשטשעגסיױא יד טימ ,עּבמעג רעטמירקרַאפ ,רעּב

 טָאה רע ןעמעװ ,רעד ןּוא ,ןדנּואװשרַאפ טשינ ,סעלסַאי עגינ

 יצ ,טסואװעג טשינ טָאה ,ינק יד ּוצ זיּב טסירגעג גיטרַא ױזַא
 ..ןרָאװעג:טכַאלעגסיוא רעדָא טרעעג לרעױּפ םעד ןּופ זיא רע

 ,גנוסירגָאּב ַאזַא ךָאנ ערקירּפ טליפעג ךיז ןעמ טָאה סלַאפנדעי

 .רעטנוא ענעּבירטרעּביא יד ,ליפּוצ ןעוועג ןיוש ןיא סע םירָאװ
 טָאה ,ךיז ןגיוּב םייּב ןזיװעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,טייקגינעט
 .מוא ןיא ןּוא טײקכעלרעכעל ןיא טגָאיעגנײרַא גנוסירגַאּב ןייז

 -ֹּפִא טוּומעג גידנעטש םיא טָאה ןעמ זַא ,ױזַא -- ,טײקגיניז
 ;ןלעטש

 *עג טימ טָאה ןעמ ןּוא -- ...גונעג ...גונעג ןיוש ,ּונ --

 :.ןסײרקעװַא עדרָאמ ןייז ןּופ טנַאה יד טזּומעג טלַאװ

 ןעמיקעגסױרַא עקַאט ןיא ןלאיחי טימ טּפַאשטנַאקַאּב יד
 ,גנּוסירגַאּב סלרעױּפ םעד ּבילּוצ

 יטפערט רע ןעװ ,לָאמ סעדעי זַא ,טקרעמַאּב טָאה לאיחי

 טגיוּב ןּוא לטיה סָאד םיא רַאֿפ רענעי טיצ ,"ןגרָאז עלַא, ןָא

 *עג טשינ טשרעוצ טָאה לאיהי .ינק יד ּוצ זיּב םיא רַאפ ךיז |

 "עג טשינרָאג טָאה רע ןּוא ,םיא ןעמ טנײמ סָאד זַא ,טסואװ)
 ךיז ןטלַאהעגנָא גידתונשקע רעּבָא טָאה יג רעד .טרעפטנע
 סָאד זיּב ,גנַאל ױזַא ,ןלאיחי רַאפ ךיז-.גיוּב ןּבירטעגרעּביא
 -םענעגנַאמּוא רעייז םיא ןיא סע ןּוא ,טקרעמַאּב סע טָאה לגניי
 טימַצּב ךיז ךָאנרעד טָאה ןּוא טמעשרַאפ ךיז טָאה רע .ןעװעג

 טָאה שּואעדַאט רעד ןעװ ,לָאמנײא ,ןדיימוצכיוא לרעױּפ סָאד

 רעד טימ רעדיװ עמשטערק רעד ןּופ ףיוה ןפיוא םיא רַאפ
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 יכָאנ םיא לאיחי טָאה ,ןגיוצעג ינק יד ּוצ זיִּב טּוה םעד טנה
 םעד רַאפ ןגיוּברַאפ קירּוצ ךיז רעפיט ךָאנ טָאה ןּוא ןּוטעג

 ,לרעױּפ
 סָאד .טקּוקעגנָא טרעדנואװרַאּפ םיא טָאה לרעױּפ סָאד

 יַאט ןעמירָא ןרַָאפ לָאז רעצעמע ,טריסַאּפ טשינכָאנ םיא טָאה

 ,טנַאה רעד ןיא טּוה ןטימ ןגיונרַאפ קירוצ ףיט ךיז שּואעד

 .ןגיונרַאפ טשינ ןַאּפ רעד ךיז ףרַאדַאּב רימ רַאפ --

 *יױּפט רעד טָאה -- ..!"ןגרָאז עלַא, ?רעױּפ סָאד רָאנ ןיִּב ךיא

 7 ,טגָאזעג עלעכײמש ןערטיכ ןייז טימ רֶע
 טשינ ךיוא שזַאדָאּטסָאג רעד ךיז ףרַאד רימ רַאפ ןּוא --

 .גיק סרעמשטערק םייּב רמלמ רעד רָאנ ןיִּב ךיא ,ןגיונרַאפ

 רע סָאװ ,ןושל םעד טימ טרעפטנעעגּפָא לאיהי טָאה -- ,רעד
 | - ,קרעמיָאי יד ןּופ טנעקעג טָאה

 עילָאּפָאט ןיא רענייא רעדעי ..,לרעױּפ ןּופ רעמ ץלַא --
 לרעופ סָאד טָאה -- ..שואעדַאט ןעמירָא םעד ןּופ רעמ זיא

 .טרעפטנעעגּפָא גּולק םיא

 .רָאג ןיּב ךיא םירָאװ ,רימ ןּופ רעגיצניװ טשינ ,ןיינ --
 ןּבעגעגקירוצ םיא לאיחי טָאה -- ,ָאד טשינ

 טשרעּוצ ןיא ,ןפָארטעגנָא ךָאנרעד ךיז ןּבָאה ײז זַא
 ןרעדנַא ןרַאפ טעװ סע רעװ ,געיעג ַא ןעגנַאגעגנָא ייז ןשיװצ

 .עג.רָאװעג רעּבָא ןיא לרעױּפ סָאד זַא ןגיוּברַאפ רעירפ ךי

 רַאפ טרעהעגפיוא רע טָאה ,טשינרָאג ָאד ןיא לאיחי זַא ,ןרָא"
 ןרָאװעג טניײרפ עטּוג ױזַא ןענעז יז רָאנ .ךיז ןגיוּב ּוצ םיא
 סָאד ןכלעװ ּוצ ,שטנעמ רעטשרע רעד ןעװעג ןיא לגניי סָאד

 רעכײלג ַא יװ ,ךעלשטנעמ -- ,טרעטנענרעד ךיז טָאה לרעױּב
 ,ןכיײלג ַא ּוצ
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 5 לטיּפַאק

 שרדמה-תיב םלאיחי

 ,שרדמה-תיּב ןייק טַאהעג טשינ טָאה עילָאּפָאט ףרָאד סָאד

 ןעמ ּואו ,םיליהת:הרבח ןייק ,םירפס ןייק טַאהעג טשינ טָאה

 טַאהעג עילָאּפָאט טָאה רַאפרעד .ןינמ ןטשרע ןטימ טנעװַאד

 ןסױרד רעסיורג ,רעטיירב רעד טָאה .ןעלמיה ןּוא רערלעפ

 ...זיוה סטָאג ןלאיחי ןטָארטרַאפ
 :ןּבירשעג טייטש ,ןעזעג טלמּונַא רע טָאה ,לרפס ַא ןיא

 ,דלעפ ןיא טנגרָאמ עירפ יד ןיא ןעניפעג ּוצ טּוג ךיז זיא סע,

 ,דניז ןּופ ןייר ןּוא גנּוי ךָאנ זיא גָאט רענעריוּבעג:יינ רעד ןעוו

 ןשינעפעשַאּב עלַא טימ ,רעזערג עמּורפ יד ןשיװצ ןענעװַאד ּוצ

 .."הריש ןעגניז ּוצ ןעמַאזּוצ
 יסיוא סנגרָאמ עירפ יד ןיא טַאהעג:ּביל לגניי סָאד טָאה

 ףיוא יװ ןעזּוצּוצ ןּוא טייקטכייפ:ייט רעד ןיא ןרעוװ ּוצ ןגָאװצעג

 ײשעמ) "טלעװ רעד ןּופ ןפַאשַאּב סָאד, ךיז טײנַאּב דרע רעד

 | ,(תישארּב

 ,ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה ץַאלּפ;רָאפנײרַא סעמשטערק רעד ןּופ

 רעטכייפ ַא סױרַא;טכַאנ רעד ןּופ ןריוּבעג טרעװ גָאט רעד יװ

 ,רעסַאנ ַא ןּוא
 ןגיכלימ ןסייװ ַא ןיא זיא טלעװ עגידנעקנָאל עטייוו יד

 םעד ןּופ ןצענ יד רעדנַאנּופ-טסײר יז ןּוא ,טליהעגנייא לּפענ

 ףןרַאּפש רעמייּב ןציּפש יד ...סמערָא עגידרעייפ טימ רעיילש

 טעז ,ןליוהרַאפ ךָאנ ןענעז ןעמַאטש יד ןעװ ,לּפענ םעד ךרּוד

 יד טמּוק טציא ,ןטפּול רעד ןיא ןּבעװש רעמייּב יד יװ ,סיוא סע

 למיה ןרעּביא ךיז טײרּפש ןּוא סַאפרעטּופ ריא ןּופ סױרַא ןּוז

 טלעװ יד ןַאיטריילק טַאג, : טייטש "ישפנ יכרּב, ןיא יװ ,סיוא
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  ןעלמיה יד ריא רעביא סיוא.טיצ רע .דײלק ַא יװ ,ןּוז טימ
 רעד ןָא ךיז טסיג רעמילָאמַא;סָאװ םירָאװ ,"גנַאהרָאפ ַא יװ
 ,דרע עטכייפ יד ןענעקירט יז ןּוא ,טכיל סרעּבעצ טימ למיה
 ןױש זיא טציא ..ּבלַאָק ןריוּבעגינ ריא טקעלַאּב ּוק ַא יװ
 עטמױזַאּב:רעּבליז ,דרע רעד ףיוא ןּוא למיה ןפיוא גָאט ןצנַאגניא
 ,ךיז טכַאד סע ,ןײרַא םי.למיה ןיא ןיוש ןעמיווש ןעלזניא-ןקלָאװ
 טָאג, : ןּבירשעג טייטש "ישפנ יכרּב ןיא יװ ,ױזַא זיא סע זַא
 ןעמּוקנָא סטָאג טימ ןּוא ,,,"סנקלָאװ יד ףיוא ןטייר ּוצ ןָא-טמּוק
 סױרַא;ןכױט סע .ןטנּוא ןֹופ דרע יד ךיז-טקעלּפטנַא למיה ןפיוא
 ענעגױזעגנָא ,רעדלעפ-עשַאּפ ענירג עטעפ יד לּפענ ןטכידעג ןּופ
 קעװַא טײװ ץנַאג ךיזןעיצ עכלעװ ,םָאװש ַא יװ טייקטכייפ טימ
 זָארג סָאד .דנַאר;דלַאװ ןעױלּב םייַּב ּפָא טשרע ךיז ןעמיוצ ןּוא
 ,ןירג גירהיחמ ױזַא ןּוא שירפ יוזַא זיא רעדלעפ-עשַאּפ יד ןּופ
 רַאפ זָארג ןצָארּפש טכַאמ רע, :קֹּוכּפ םעד טנָאמרעד סע זַא
 ןּוא ןװַאטס עניילק יד ןיש ךיז ןזיװַאּב טציא ,.,"המהּב רעד
 ןיא טקעדענּוצ ןצנַאגניא ןעװעג טציא-זיּב ןענעז עכלעוו ,ןכייט
 ןעשטשילּב טציא ,יײז ןּופ ןגיטשעגפיוא זיא סָאװ ,ךיור ךעלדנקלָאװ
 עגיטכיל רעקיטש יװ ,ןּבױש-רעסַאו עגידנלַארטש ערעייז טימ יז
 .רלעפ עלַא ןּוא ,,,טמַארעגנייא ןעװעג סְנירג ןיא ןטלָאװ ןעלמיה
 ענירג טימ ןטייּב ; ּפָארַא;גרַאּב גידעּפּושמ ,גיטרַאנסַאּפ ןעייג ןטייּב
 טימ ןטייּב ;סעסנָאװ עגיכעטש ןּבָאה סָאװ ,ךעלמיזעּב-רעּבָאה
 ענעשטער עטמילּבַאּב טימ ןטייּב ; ןעגנַאז-ןצייװ עלעג ,ענעדלָאג-ןיג
 ..ןָאגרָאמירפ ןּופ ךיזןעיָאר ןעניּב תונחמ עכלעװ ייּב ,עשַאק
 .עלשטנעמ ןּופ ,ןגעװ סהמהּב רעד ןּופ זָארג ןצָאוּפש סטכַאמ,
 *,,;ןעגנערּבּוצסױרַא דרע רעד ןּוג טיורּכ -- ,זָארג:ןשטנעמ טעּברַא רעכ

 יז ןּוא ,טקעװעגפיא גנַאל ןופ ןיוש זיא לגופעג סָאד
 יד ןייירקּוצמּורַא טעּברַא רעגיסיילפ רעייז ייּב ןרעשטיוושט
 ךָאד ,ןטלַאהּוצסױא טשינ זיא סע זַא ,קירּוצ;ןּוא.ןיהַא רעדלעפ
 'ןיוש ךיז טגעװַאּב טציא ..טלעװ רעד ףױא ליטש ױזַא זיא
 .סייוו ןּוא עטקעלפַאּב-טױר ,ןּבעל עשהנהּב סָאד סעקנָאל יד ףיוא
 עננַאל ערעייז ןרעדינ ןֹּוא ןעייטש רעדָא ןגיל יִק עטלקנערּפשעג
 .ץגסיוא ,עטנחַאּב ערעייז ןגיוּב דרעפ .ּפָארַאיזָארג םּוצ רעזלעה
 'טבידנרעטיצ עגנוי ,סיפ יד ֹוצ ּפעק ןּוא רעזלעה עטלדיײא
  ןספעש עטַאװעמּת עמורפ ַא ,ייז ןבענ ןעגנירּפש סעקַאּבערשי
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 ןַא טכַאװ סע רעכלעװ םּורַא ,לָאװ טימ ןדָאלַאּב רעװש ,עדַאטס
 החּונמ טימ ךיז טעדייװ ,טנױװװ רעגידתועינצ רעּבָא ,רעשיגרענע
 עסיײיװ ןּופ טלעװ ַא .רעמייּביעּברעװ עטקעלּפַאּב:סיײװ יד םּורַא
 יװ, ,טיירּב-ּוא-טייוו ףיוא:טײג סע רעוליּפעג סנעמעװ ,זנעג
 *..!םישעמ ענייד ןענעז ליפיוו ןּוא ,טָאג ,טלעװ ןייד זיא סיורג
 טימ ןָא ייז טסגיטעז ּוד ןּוא ,טנַאה ןייד ףיוא:טסנפע ּוד,
 רעּביא ךיילק ַא יװ ,ןסָאגעגסױא דסח סטָאג טגיל ױזַא ,,,"סטּוג
 .ןוא-גער ןּופ ,ענעלַאפעגגײא תעניילק יד רעּביא ,טלעװ רעד
 רעד עבלעװ ןיא ,ךעלכעד ענעיורטש ענערָאװעג;טלַא טניװ
 ...טציז שטנעמ רעמירָא

 רעד רַאּפ תוכרּב טימ טליפעגנָא טרעװ ץרַאה סלאיחי
 ןּוא קילג רַאפ ןגיוא יד ןיא םיא ךיז ןלעטש ןרעורט .טלעװ
 יד ןלּב רָאנ זיא סָאד זַא ,ןּבױלג טשיג ןָאק רע ןּוא ,דיירפ
 סָאװ ,זיױהרעדָאפ סָאד -- טנייה ןגידנעייגכרּוד םעד ןּופ טלעװ
 יר ןיא סָאד ךיא זַא ,ךיז טכַאד םיא .טשינ םּויק ןייק טָאה
 ןגיּבייא ןּופ עלעװ יד ,(אובל-דיתעל) טפנוקּוצ רעד ןּופ טלעװ
 סױא-טײרּפש רע .טעּבעג ַא ףייר טרעװ ץרַאה ןייז ןיא .חישמ
 ןגיביא ןייד ןיא צלעװ יד ףיוא-םענ ,טָאגג !טנעה ענייז
 | ,.,"! ןיירַא-רסח

 ןעלמיה יד ."םדא ינבל ןתנ ץראהו 'הל םימש ,םימשה,
 סָאװ .ןּבירשעג טייטש -ןשטנעמ רַאפ דרע יד ,טָאג רַאפ ןענעז
 . ,שטנעמ ןרַאפ דרע יד ןיא ,םיכאלמ יד רַאפ ןענעז ןעלמיה יד
 ךרע יד ,גילייה ןּוא גיּביא זיא יז ,למיה סשטנעמ םעד זיא יז
 םשטנעמ םעד רעּביא ןלַאכעגּפָארַא ןעלמיה יד ןּופ ךעּבענ זיא
 ךרע יד ךיױא טעװ ,ןעמּוק טעװ תישמ ןעװ ,רַאפרעד .,דניז
 ןשילמיה ןגיּבײא ןּופ לײט ַא ןרעװ טעװ ןּוא טזיילעגסיוא ןרעוו
 ןעיצכױא ךיז טעװ םילשורי, ;ןּבירשעג טייטש סע יװ .,ןּבעל
 ,סָאד ןרעװ סעװ יז ,."טלעװ עצנַאג יד ןעמטנמּורַא טעװ ןּוא
 ..סעגעג תעדה-ץע ןּופ טָאה םדָא רעדייא ,ןעוועג ןזיא יז סָאװ

 ןּופ .ןדָאּבסױא ךיז רע זּומ ,רעסַאװ ַא טעז לאיחי ּואו
 סָאד ןכלעװ ךָאנ ,"עילָאּפָאט, לכייט סָאד רע טעז ּפָארַא-לגרעּב
 ענרעבליז ַא יװ ךרּוד ךיז טלגנעלש סָאװ ,עקַאט טסייה ףרָאד
 ןיא סיוא ךיז טלַאהַאּב ,רעדלעפ:עשַאּפ ענירג יד ךרוד עגנעטס
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 טעז ןעמ זיּב ,ןגייװצ ןּוא שיּבעג ןּופ שינעטכידעג רעפיט רעד

 גרַאּפ ןּופ ןױש רע זיא גנּורּפש ַא טימ ןּוא ,רעמ טשינ סע

 יד ןיא סיפ עטכישַאּבטכעלש יד טימ טעשטּפערד ןּוא ּפָארַא

 .טכַאנ ןּופ טכייפ ךָאנ ןענעז עכלעוו ,רעזערג ענעגָאװצעגסױא

 "הנעשוה יד ןּופ שינעטכידעג רעד ןיא ןיײרַא ךיז טזָאל רע ,

 טרָאד .טקעטשרַאפ ךיז טָאה לכײט סָאד עכלעװ ןיא ,ןגנוצ

 ,סשירפ ַא ןּוא סגידעּבעל ַא טלטװק סע יװ ,סע רע טניפעג

 יַאֹּב ןייז ךרּוד ןגייװצ ענעכָארּבעגּפָא םָארטש ןטימ גידנּפעלשטימ

 ךיז ןּופ לאיחי טפרַאװ קילּבנגױא ןייא ןיא .עטירָאק רענעסקָאװ

 ןיא רעטנּוא:קּוט ַא ךיז טיג ןּוא תופנּכ-עּברא ןּוא ןזיוה יד ּפָארַא
 יױעגנירּפש סעּבַאשז יד ,קערש  רַאפ ןפױלטנַא שיפ יד .רעסַאװ

 טזָאל לאיחי ןּוא ,גערּב ןפיוא ןעײרעקַאװק עגיטסגנַא טימ סױרַא

 רע ןָאק קירּוצ ,רעסָאװ ןטימ טּפעלשעגטימ ,םָאוטש ןיא ךיז

 יר ןּופ טעּפמיא םעד טימ ןטלַאה-המחלמ טװאּורּפ רע .טשינ

 :טכירק רע ןּוא ,טרָא ןּופ טשינ ךיז טריר רע רעּבָא ,ןלַאװ:רעסַאװ

 ,ץכעּוטנָא ןייז טניפעג רע ויּב טײצ ַא טמענ סע ,קירּוצ סױרַא

 ,סעטסּוק יד ןיא טקעטשרַאפ טָאה רע סָאװ
 ,המשנ יד ךיוא רָאנ ,ףּוג םעד רָאנ טשינ טגינייר רעסַאװ

 ,רעסַאװ ןּופ טייקליק יד ּבײל ןייד ףיױא טסליפ ּוד יװ ,גנַאל;ױזַא
 טליפ ,ךיז ןדָאּבסױא ןכָאנ ..סטכעלש ןייק ןּוט טשינ ּוטסנָאק
 םירָאװ .ןּוטּוצ;הליפּת טָאג ּוצ יואר ןּוא טרעטיילעג לאיחי ךיז
 טייקמּורפ ענדָאמ ַא דימּת םיא טנַאנַאּב ךיז ןדָאּבסױא ןכָאנ
 ץַאלּפ ןייז ןױש טָאה רע ,ןטעּב ּוצ טָאג טײקגיליװ ַא ןּוא
 .רָאװעצ:רעטיש ןעייטש סע ּואװ ,לגרעּב ענירג סָאד ןיא סָאד
 עגנַאל יד ןיא ,טרָאד ,ךעלמייּב:עּברעװ ענעסקַאװעצ-:טיירּב ,ענעפ
 װ ךיז ןּופ ןפרַאװ סעּברעװ יד סָאװ ,ןגײװצ עטרעטעלּבַאּב

 ַא טרָאד זיא דימּת .דלעפ ןּוּכ לגײב עלַא ןעניואװ ,ּפעצ עגנַאל

 יװ ,ןעמרַאיל ַא ןּוא ןעײרש ַא ,ײרעגניזעג ַא ,יירעשטיוושטעג
 ןעמּוק סנגרָאמירּפ ,קרַאמרָאײלגיױפ ַא ןעװעג טרָאד טלָאװ סע
 טסענ רעײז ןּבָאה עכלעװ ,סענַאעטָאּב ספרָאד יד ןיהַא ךיוא
 ןּופ טײװ-טשינ ,טרָאד ,,עמעטערק רעד ףיוא עגנּוי ערעײז טימ
 טגָאמרַאפ סָאװ ,עקנַאיפרָאט עטכײפ ַא ָאד זיא ,לגרעּב םעד
 ערעדנַא ןּוא סענַאשטָאּב יד עכלעװ ןּופ ,םירעװ ליפ רעײז
 סענַאשטָאּב יד ןַא ,סױֵא טמּוק ןלאיחי יב ,ךיז ןוײּפש לגייפ

 ,14 ,דײיםיליהּת רעד ,שַא םולש
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 יוצא ןינמ ײז טימ ידּכ ,?גײפ ערעדנַא יד ּוצ ןיהַא.ןעמּוק

 ףעײז לגרעּב םּוצ ּוצ ךיז טעבנג רע .הריש ןגָאז םייּב ןטכיר

 טלעטש ןּוא ,ןקערשרעּביא טשינ לגייפ יד לָאז רע ידּכ ,ליטש

 ,הליפת ןיז ּפָא.טכיר ןּוא םיוּביעּברעװ ַא רעטניה קעװַא ךיז
 סטָאג יװ רעמ טשינ ךיוא ןיא רע זַא ,ןײא ךיז טדער רע
 טכַאד סע .,,הריש ןעמַאזּוצ יײז טימ טגָאז רע ןּוא ,לגיופ ַא

 עסיורג ןּופ תומשנ עגילײה ןענעז לגיפ יד זַא ,םיא ךיז

 יד ןּופ גנַאזעג ןטימ סא ךיז טשימ הליפת ןייז ןּוא ,םיקידצ
 ...תומשנ

 .ןגרָאמירפ רעד ןיא טריפ "שּואעדַאט םירָא, לרעױּפ סָאד
 ,עשַאּפ רעשיצירּפ רעד ףייא הבנגּב לדרעפ ענויּב ןײז הצש

 ,זָארג שירפ לסיּבַא טימ ןקיװקרעד ּוצ ץרַאה סָאד סע ןזָאל ּוצ

 ךָאנ טקיק .טעּברַא גָאט ןצנַאג ַא ףיוא סע טמענ רע רעדײא

 רע .,ץכעּוט סלאיחי גײװצעג םעד ןיא שינעטלעהַאּב ןייז ןּופ

 גנַאל ןּוא םּורפ ךיז "טעילדָאמ, ןּוא טײטש לגנײ סָאד יװ טעז
 עטַאװעמּת ךיז רע טצַארק .רעשטיװקעגילגױפ םעד רעטנּוא

 :ךיז טכַארט ןּוא ּפָאק ןטַאװעלדוק ןייז ןיא

 ךיא רע סָאװ ,דָאש ַא .לגני סָאד המשנ עמּורפ ַא --
 | .קילָאטַאק ןייק טשינ

 ןטימ לאיחי ךיז טמענ ,םײהַא ןענעװַאד ןכָאנ גידנעמּוק

 טײטשַאּב רדח ןיז .ןענרעל תיּב ףלֲֵא םעד רעדניק סרַאדנערַא

 םעד ,ערעטלע ןּוא ערעגניי ,ךעלדיימ ןּוא ךעלגניי רָאֹּפ ַא ןּופ

 .ַאװ יד טלַאה רעכלעװ ,סנכש ןשידי ַא ךָאנ ןּוא סרַאדנערַא
 ,עדנערַא ןיא ל"מ-רעס

 ,ענילק יד רָאג טימ תיּבףלֵא םעד רע טנרעל טשרעוצ

 =ךנעטשרַאפמּוא םיא ןיא סע סָאװ ,סָאד ןּוא .עגירעי ףניפ-ריפ יד

 תכאלמ ןיז .ךעלדנעטשרַאּפ לָאמַאטימ םיא טרעװ ,ןעװעג:ךעל
 :תובישח סיורג םיא ייּב טגירק

 תרֹוּת עצנאג יד טגיל תיּב-ףלַא םעד ןּופ תוא ןדעי ןיא

 יז ,ןטלעװ ןייז ןקתמ ןעמ ןָאק תוא ןדעי טימ .טכַאװַאּבפױא

 .נעמָאזוצ טרעװ הרוּת יד עכלעװ טימ ,לגיצ יד ןענעז תויתוא
 ,ןײלַא תיִּבףלַא סעד ןיולּב טגָאז די ַא ןעװ ןּוא ,טלעטשעג

 ןיא טײטש -- ,טנרעלעג הרֹוּת עצנַאג יד טלָאװ רע יװ זיא

 ןופ ,תוא םעד ןּופ טײטַאּב םעד ץֹוחַא ,ןּבירשעג ךעלמירפס
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 תוא סָאד טלַאהַאּב ,טלעטשעגפיונּוצ טרעװ טיָאװ סָאד ןכלעװ
 ףיוא רע טָאה ךעלמירפס יד ןּופ .ןיז ןרעכעה ַא ךיז ןיא ןײלַא
 ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ןיא שטנעמ רעד יװ טקנוּפ זַא ,טסּואװעג

 יּמַא עײרטעג ַא טלעװ רעד ףיוא תוא סָאד זיא ױזַא ,טָאג
 טימ ךיז טניפעג סָאװ ,תֹוא ןגידרעייפ םענעי ןּופ גנולגיּפש
 גרַאּב ןפיוא וניּבריהשמ ןזיװעג טָאה רע סָאװ ,למיה ןיא טָאג

 סעכלעװ ,לױמ סדניק ַא ןופ סױרַא-טײג סָאװ ,תוא סָאד ,,,.יניס

 .ַאֹּב ןוא ,המיגּפ םוש ןָא ,ץנַאג ןיא ,דניז ןּופ ןײר ךָאנ זיא
 ,לוק טדניק ןטימ רעײז ךיז טדיירפ טָאג ,ךאלמ ןגילייה ַא טפַאש

 דניק סָאד סָאװ ,םעדכרּוד לײװ ,תוא סָאד סױרַאיטגָאז סע ןעװ

 ליומ ןיז ןּופ תוא סָאד סױרַאיטמּוק ,דניז ןּופ ןייר ןיא

 םּוש ןָא ,ךיז ןיא טגָארט סע סָאװ ,ןטלעװ עלַא טימ ,תומילשּב
 ףרַאדַאּב םעדכרוד .ןּבעגעג תוא סָאד טָאה טָאג יװ ױזַא ,המינּפ

 ."ןמָא, ןגָאזכָאנ ןלָאז רעדניק זַא ,טיהעגּפָא רעײז ןייז ןעמ

 ןּוטפוא ליפ רעיײז לָאמַא ןָאק דניק ַא ןּופ *ןמָא/ רעד לייוו

 .יורג יד ןּופ ןענעװַאד עצנַאג סָאד יװ רעמ ,ןעלמיה יד ןיא

 ףע ןעװ ,טגָאזעגנָא גידנעטש רעטָאפ רעד םיא טָאה סָאד ,עס
 סע .ןענעװַאד ןײרַא שרדמה-תיּב ןיא םיא טימ ןעּמּוקעג ןיא
 .תיִּבףלַא םעד רעדניק טימ היכז ַא ןוא הווצמ עסיורג ַא ןזיא

 ,טָאג רַאפ הריש רעײז זיא סָאד לײװ ,ןענרעל ּוצ

 -רעּביא קשח ןּוא עּביל סיורג טימ לאיחי עקַאט ךיז טָאה
 יב ןיא רעדניק יד טימ ןענרעל סָאד ,הכאלמ ןייז ּוצ ןּבעגעג

 יא רַאפ .טכניד רעגילײה ַא ןיא ןרָאװעג.טלדנַאװרַאפ םיא
 ןשידיי ןּופ םינּפ עתמא סָאד רעטציא ךיז טקעלּפטנַא ןײלַא

 ,.תומילש רעצנַאג ןייז ןיא תוא

 ןּוא רָאלק ױזַא ןעװעג ץלַא ןזיא גידנעטש טשינ רעּבָא
 ןּבױהעגנָא ןיוש םיא טָאה ןטש רעד .םיא ייּב ךעלדנעטשרַאֿפ
 ןּבױהעגנָא םיא ןּבָאה תוקפס ענעדישרַאּפ ןּוא ,ןעשטוקרעד ּוצ

 .ןרעטַאמ .ּוצ |
 עטכעלש ףיוא טכַארּבעג םיא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד

 ,שּואעדַאט םירָא לרעױּפ סָאד ןעװעג עקַאט זיא ,ןעקנַאדעג
 לאיחי ךיז טגעלפ ,ןגָאז.הריש ןּוכ ןעמּוקעגקירוצ זיא רע ןעוו
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 .ַאכ ןייז ןּופ רעקַא ןגידמַאז ןפיוא ןפערטנעמַאזּוצ לרעױּפ ןטימ טפָא
 ןטכַארטַאּב ןּוא ןייטש טגצלפ לרעױּפ סָאד ,דלַאװ ןּופ דנַאר םייּב ,עּפול
 ןעגנַאז ענעגָאלשעגסיױא עשיטָאכּוס יד ןעלקָאש .ּפָאק ןגידשּואי טימ
 .רַאפ ַא ןּבָאה ןעגנַאז עשיטָאכוס יד ,דלעפ לקיטש ןײז ףיוא
 .עג טָאה סָאװ ,טניװ.דמַאז םעד טימ טריפעג ףנַאק ןטלפיײוװצ |

 .ןּבָאה גידנליװ.טשינ .שינעקירט-דלַאװ רעד ןּופ רעהַא ןזָאלּב
 ,רעדלעפ ענירג עשהררש ,עקיטעז יד ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז
 טָאװ ןעמ ןּוא ,לָאט ןטכייפ ןיא ןטנּוא ןגצעג ךיז ןּבָאה סָאװי
 הלחנ רענעגָאלשעגסױא רעשירעױּפ רעד טימ ןכילגרַאפ ײז
 ,לגרעּב-דמַאז ןפיוא

 לקיטש ןײז לדרעפ ןייז טימ לרעױּפ סָאד טגעלפ 'רעװש
 סָאװ ,סָאד ,ימ רעײז ןעװעג זיא םניחּב רעּבָא ,ןטעּברַאַאּב הלחנ
 עלַא, סָאװ ןּוא ,טנידרַאפ טשינ םיא טָאה לדרעפ ענויּב סָאד
 טעבנגעג טשינ שינרעטסניפ רעגיטכַאנ רעד ןיא טָאה "ןגרָאז
 ,טַאהעג טשינ רע טָאה ,רעדלעפ עטעפ עשיצירּפ יד ןופ

 טשינ ןיא הלחנ סרעױּפ םעד םירָא יװ ,ךָאד רעּבָא
 ,ריא ןָא ןטלַאהעג ןּוא טּפעלקעג ךיז רע טָאה ,ןעװעג
 ןּביולקסיוא טגעלפ רע .ּבײװ קנַארק ַא יװ יז טעשטשעיּפעג
 ןריפמײהַא ןּוא עמשכערק רעד יב דרעפ יד ןופ טסימ סָאד
 ןפּורעג טָאה ןעמ יװ ,"ּבײװ קנַארק, ןייז רַאפ עלעגעװ ןייז ףױא
 ײּב סָאװ ,סָאד רעּבָא .הלחנ עמירָא סרעױּפ םעד טָאּפש טימ
 .טלדנאװראפ "ןגרָאז עלַא, ייּב ןיא ,הכרּב ַא ןעװעג זיא ערעדנַא
 טָאה ,ןגער ַא ןסָאגעג טָאה סע ןזַא .הללק ַא ןיא ןרָאװעג
 סָאד סָאװ ,דרע עצרַאװש ןטכיש יד טקנעװשעגּפָא םָארטש רעד
 ןּוא ,טגיטעּפַאּב סײלפ ןּוא גרָאז ליפ ױזַא טימ טָאה לרעױּפ
 .רעדלעפ עשיצירּפ יד ּוצ ּפָארַא.לָאט ןיא יײז ןגָארטעגקעװַא
 ןגידמַאז ןיז יײּב ןּבילּבעג רעדיװ ןיא לרעױּפ עמירָא סָאד
 .ַאלקעג ,ןופרעד ןטָארטעגּפָא טשינ שּואעדַאט ןיא ךָאד .לגרעּב
 ןיא סָאד ,בוטןבא ןַא יװ ,םעד ןָא ךיז- ןטלַאהעג ,,ךיז.טרעמ
 .טשיג רע טָאה סרעדנַא ןײק ןּוא ,סנייז

 םירָא ,דלעפ ןיא ןפָארטעגנָא לאיחי םיא טָאה לָאכנײא
 ןיא רענעסָאגענּפָא ןַא ,רעסיװרָאּב ַא ןענַאטשעג זיא שואעדַאש
 זיא ןגרָאמ רעד .טסימ ןיא טעשטּפע רדעג טָאה ןּוא סייוװש
 עסיורג ַא סרעײז ןעװעג ןיא סע ןּוא ,רענייש ַא רעײז ןעװעג
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 םייוג יד ןפּורעג קָאלג.ספרָאד רעד טָאה ןָא-גָאטרַאּפ ןּופ ,אגח

 טשינ טַאהעג טשינ טָאה לרעױּפ עמירָא סָאד .ןײרַא-עכריק ןיא

 טָאה םָאנָאקע םעד ןעװ .םיבוט:םוי ןײק טשינ ,גָאטנוז ןייק

 עטסואימ יד ףױא גָאטנּוז לרעיױוּפ סָאד רע טָאה ,טלָאװעג ךיז

 ירַאפ ןעװעג םענײא-ןדעי רַאפ ןיא סָאװ ,סָאד .טקישעג טעּברַא

 ױזַא ןעוװעג-לחומ םיא ןעמ טָאה ,הריבע עסיורג ַא רַאפ טנכער

 אגח ןיק ,טָאג ןיק ןיא םיא רַאפ ,ץלַא ןיוש געמ רע יװ

 .סױא טימ טגײלַאּב ןעװעג ןענעז ףרָאד ןּופ ןגעװ יד ...ָאטשינ

 *טעּבעג ןגָארטעג ןּבָאה סָאװ ,סעטרעױּפ ןוא סעסקיש ענעגָאװצענ

 *םוי ןּוא ,טנעה יד ןיא טכיל ןּוא סמערָא יד רעטנּוא רעכיּב

 ןּבָאה ,דַארַאּפ םעד  ּבילּוצ עטצוּפעגסױא ,ןרעיױּפ עגידבוט

 ןוא ,"גָאטשרענָאד םענירג, ןּופ עיסעצָאוּפ רעד ּוצ טלייאעג

 ןיא ןטסַאק-טסימ םעד יב לרעױּפ עמירָא סָאד טייטש  ָאד

 טעשטּפערד ןּוא ,ןרָאװעג.טלדנַאװרַאפ זיא עלעגעװ ןײז סָאװ

 .  .האֹוצ ןיא ּבײל ןּבלַאה ןזיּב
 ךיז רע טָאה ,ןלאיחי ןעזרעד טָאה לרעיוּפ סָאד זַא

 :טרעפטנערַאפ יװ םיא רַאּפ
 ןריפ ךיא געמ טסימ שיצירּפ !?ןכַאמ ךיא לָאז סָאװ --

 רעד טמענ ךָאװ עצנַאג יד !טשינ סנגײא ןּוא גָאטּוז ןיא

 ,בוט:םוי רעד דלעפ ןשרעױּפ ןרַאפ רעּביא רָאנ טּביילּב ,ּוצ ץירּפ

 .רַאפ טָאג ,שּואעדַאט ,ץרַאה םּוצ טשינ ריד םענ ,ָא -

 ךיז.טניפעג רע ןעװ ּוליפַא ,טשינ לָאמנײק שטנעמ םעד טזָאל

 .טשינ ךיוא -- טסימ םייּב
 יַאֹּב סָאװ -- .לרעױּפ סָאדז ךיז.טרעדנּואװ -- ?טָאג --

 ןגיטכעמ םעד טָאה טָאג !ןּבָאה ןשואעדַאט םירָא טָאג ףרַאד

 .םיא ּוצ ןטעּב עכלעװ ,םיּתּבילעּב טימ ףרָאד לּופ ַא ןּוא ץירּפ

 !ןּבעג שּואעדַאט םירָא םיא ןָאק סָאװ

 עמירָא יד ּוצ ּוצ ךיז טרעה טָאג .ױזַא טשינ גָאז --

 .ןַאמירָא םעד 3יל טָאה טָאג .עכײר יד ּוצ יװ רעמ ,ןשטנעמ

 ,ביל םיא טָאה רע זַא ןּוא .עקַאט סע עז ךיא ,ָא --

 ּוצ ךיז םיא טימ ,ןעמענ ּוצ המקנ םיא ןיא ביל רע טָאה
 סָאװ ,עװטַאּפָארּוק רעמירָא רעד טימ לגיופ-ּבױר רעד יװ ,ןצייר

 ףעגנַאז יד ןשיװצ טּפַאכ רע
 .שואעדַאט ,ןדער ּוצ ױזַא דניז עסיורג ַא זיא סע --
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 ַאוַט זַא טָאג ןעד טסיײװ טשינ ַא { ײג ,ןיוש ייג --

 טשינ ַא !עילַאּפַאט ןיא ךיז-טניפעג ,שואעדַאט םירָא יװ ,רענייא

 | !םיא ןָא טקנעדעג ךָאד רע טלָאװ

 .ןרָאװעג-ןקָארשרעד זיא לאיחי

 לאיחי טגערפ - !טָאג רַאפ ארומ ןייק שינרָאג טסָאה --

 | ,לרעױּפ סָאד
 ףיוא ןזיוַאּב ךיז טָאה עלעכיימש עגידנגָאזנָאיטכעלש סָאד

 ןפיוא טנַאה רעד טימ ןזיװעג טָאה רע ןוא ,עּבמָאג סשואעדַאט

 :למיה
 יזַא ןיא שואעדַאט םיִרָא ןּוא ,ךיוה יױזַא זיא רע --

 רעד ּוצ ןיִּב טנַאה ןײז טימ לרעױּפ סָאד טזײװ -- ,גירעדינ

 ָאי טָאה לרעיױוּפ סָאד יצ ,ןייגנָא םיא סע ןָאק סָאװ -- ,דרע

 ,.} טשינ רעדָא ,ארומ םיא רַאפ

 ץנּוא ןופ רעטָאפ רעד ןיא טָאג !יװַא טשינ דער --
 ,ןעקנַאדעג ערעזנוא עלַא טסײװ ןּוא םישעמ ערעזנּוא טעז רע .עלַא

 טסניימ !זיא סָאװ - טסײװ רע ןּוא טעז רע זַא ןּוא --
 ,ךעלמירעװ ענײלק ,ןימ יצ ,ןָא ךס ַא םיא טייג סע זַא ,עקַאט

 סָאד סנייא ךיז ןּביל רימ יצ ?שרעדנַא רעדָא יױזַא ןרעלק

 סניא ףיוא ךיז ןסערפ רימ רעדָא ,טסײה חלג רעד יװ ,ערעדנַא

 ינָא ןעװעג םיא טלָאװ סע זַא ?טײהרעגידעּבעל ערעדנַא סָאד
 ןַא ,טזָאלעגּוצ ּוצרעד ןעװעג טשינ ךָאד רע טלָאװ ,ןעגנַאגעג
 יירג םעד ףיױא לועױּפ סָאד טזײװ -- ,סָאד ןּבָאה לָאז רענייא

 טימ ןעװעדרָאמ ךיז לָאז רערעדנַא רעד ןּוא -- ,לָאט םענ
 .,,םעד

 ,לרעױּפ סָאד ,ןעװעקסיּפ טנַאקעג טָאה רע ָאי

 זַא ,ןופרעד טסיאװעג טשינ לָאמטסנעד ךָאנ טָאה לאיחי
 ןשטנעמ יװ ,ןיז םעד ןיא סטכעלש ןּוא סטּוג ןײק ָאטשינ ןיא סע

 הגרדמ עגירעדינ ַא ,הגרדמ ַא רָאנ זיא סטכטלש זַא ,סע ןעעז
 סטכעלש ָאד ןיא סע סָאװרַאפ ,טרַאעג רעיײז םיא טָאה .סטּוג ןּופ

 ןּביג ךעלמירפס-רסומ יד סָאװ ,םיצוריּת עלַא ,טלעװ רעד ףיוא
 םעד ןּוא טכעלש טײג קידצ םעד סָאװרַאפ ,אישק רעד ףיוא
 רָאנ ןדײס -- ,ןרעפטנערַאט טנָאקעג טשינ סע ןּבָאה ,טּוג עשר

 .ּפ;רעג סטָאג ןיא ןומטּב רעדנילּב ,רעטועּפ ,רעכַאפניא רעד
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 יװ ךיז טלעטש ןּוא עגַארפ יד טמוק ?ָאמטּפָא רעּבָא .טייקגיש
 ..ןגיוא ענייז רַאֿפ טנַאװ ַא

 טליהטנַא ?גניי םעד רַאפ םינּפ ריא טיונ יִד טָאה ירפ
 :טניושעג טשינ םיא ןוא

 רעגיטכיר ַא טרָאד זיא ,םעדיױּב ַא טָאה עמשטערק יד

 ןּוא קנַארק טרעװ חרוא ןַא זַא ,ךיז טכַאמ לָאמלײט ,םונהיג
 ,םעדיוּב ןפיוא ףױרַא םיא ןעמ טּפעלש ,ןײג טשינ רעטיײװ ןָאק

 יָנׂש עטליופרַאפ יד ןּופ םעניא ףיא סיוא םיא טגײל ןעמ ןוא
 ןעמ זַא ,ארֹומ טָאה ןעמ ,ןפרָאװעגנָא טרָאד ןענעז סָאװ ,סעקינ
 עמשטערק רעד ןיא ןַא ,ףרָאד ןיא ןרעװיריואועג טשינ לָאז

 זיּב ,ןקנַארק םעד ןעמ טלַאהַאּב ,רעקנַארק ַא ףיוא ךיז טלַאה

 ןיא ןּפעלש רעטייװ ךיז ןָאק רע ןוא ,רעסעּב םיא טרעװ סע
 ןטצעל םעד ןיא .סיוא םָאזנײא טײג רע רעדָא ,ןײרַא-לטעטש

 ןײרַא לטעטש ןיא לרּופ ַא ףיוא טכַאניײּב םיא ןעמ טריפ לַאפ
 ,לארשיירבק ּוצ םיא ןעגנערּב ּוצ

 יד טשינ טרעה רענייק ,טײװ ןּוא ךיוה ןיא םעדיוּב רעד
 טפָא ךיז טניפעג לאיהי ,ןטרָאד ןּופ סיֹורַאףעײג סָאװ ,ןצכערק
 ןיוש טערט ,רעקנַארק ַאזַא ךיז טכַאמ סע זַא .םעדיוּב ןפיוא

 םיא טגנערּב ,שמשמ םיא ןיא רע .ּפָא טשינ םיא ןּופ לאיהי
 .יא ןַא טימ ּוצ םיא טקעד ןּוא ךלימ עמירַאװ לּפעט ַא ףורַא
 ןוֿפ ךיז רע טָאה השעמ ערעטיּב ןײא טשינ .שוּבלמ ןגירעּב
 ,טרעהעגנָא יז

 טָאה ,"םעדיוּב ןּופ רעניואװניאג יד ףיא ,ײז ףיוא

 ַא יװ ,ןרָאװעג-ןסעגרַאפ ןיּב ךיא, :קוסּפ םעד טנעײלעג לאיחי

 ןעמ סָאװ ,ילּכ ענעכָארּבעצ ַא יװ ,ץרַאה םעד סא רעטיוט

 רעכעלקילגמּוא ןײק .ָאטשינ ןיא סע םירָאװ *,,,סױרַא-טּפרַאוז
 ןעװ .שטנעמ רענעּבילּבעג-.ןײטש ַא יװ ,טלעװ רעד ףיא שפנ

 םּוש ןייק ,.ןליופ ןָא רע טּבײה ,ּפָא ךיז טלעטש שטנעמ רעד

 רַאפ םילּוגלג ןוא טלעװ רעד ףיוא ןעמיוקּפָא ןַא ןּופ ,םיצוריּת

 םעד ןליטש טנָאקעג טשינ ןּבָאה ,ןּבעל רעדנַא ןַא ןּופ דניז יד
 ןּופ קילּבנָא םייּב ץרַאה ןייז ןיא טעשטָאטעג טָאה סָאװ ,םערָאװ
 סָאד ןלָאצַאּב שטנעמ רעד ןּומ סָאװרַאפ .טױנ רעכעלשטנעמ

 ?ןיונחו םוחר לא רעד ןיא ּואװ ;?לטסעמ עלופ

 ןרעפסנערַאפ טנָאקעג טשינ טָאה ץוריּת םוש ןײק ,,ןײנ
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 ,מיאנּתיזָא ,רענעּבעגעגרעּביא ,רעדנילּב רעד רָאנ ,עגַארפ יד
 רַאפ רע טּוט ,טּוט טָאג סָאװ ,ץלַא זַא ,ןוחטּב ןּוא ןּביולג רעגיד
 ,ןשטנעמ יד ןּופ עטסעּב סָאד

 סנגרָאמירפ עיורג יד ןיא ןענּופעג רע טָאה סָאד ןּוא
 סע ןענַאװנּופ ,עמשטערק רעד ןּופ רָאפנײרַא ןרַאפ ,ץַאלּפ ןפיוא |

 ןיא ףױא לָאמַאכָאנ טײטש טלעװ יד יװ ,ןעזעגּפָארַא ךיז טָאה
 ּאָארַא.טרעדינ דסח סטָאג יװ ,ןעזעג ךיז טָאה סע ,ףַאשַאּב ריא
 *עגיטרעפטנערַאפ תוישק עלַא ןענעז לָאמטסנעד ,ריא רעּביא
 ..ןגרָאז עשיקפס עלַא ןופ ןרָאװעג-ןשַאװעגּפָא ןיא רע ,ןרָאװ
 ,ןעװעג טשינ ץַאלּפ ןייק ךַאז ןייק רַאפ ץרַאה ןייז ןיא זיא סע
 ןוצ םלעװ רעד ןּופ (טײהנעמָאקלופ יד) תומילש רעד רַאפ רָאנ
 | ?טרָצפעשַאּב ןײז ןיא ןותטּב ןדגילַּב םעד רַאפ
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 6 לטיּפַאק

 ןירעטיה-זגעג יי

 ײד ,םונהיג רעד ןעװ ,גָאט רעגיצניא רעד ןיא תֹּבש
 ,טשינ טּור ןײלַא עמשטערק יד ,עקַאט תמא טור ,עמשטעדק

 ןרעױּפ יד טפיוקרַאפ סָאװ ,"עיוג.תּבשא א טייטש גיגייוועניא
 .עגניײרַא ךיז ןעמ טָאה גָאט ןגידתבש םעד רעֹּביִא .טיװעקָא

 טָאה לאיחי ּואװ ,טײז רעטײװצ רעד ףיוא ?רעקלַא ןיא ןגיוצ

 יד עקרעמשטערק יד טָאה טרָאד .רדח ןייז ְךָאװ עצנַאג ַא
 ןעמ טָאה טרָאד ןוא ,טײרגפג שיס םעד ,טשטנעּפעג טכיל תּבש

 תּבש ןדעי ןעמ טָאה לביטש םעד ןיא .ןטײצלָאט יד ןטעגעג
 + ,טנעװאדעג ןינמ טיט

 טָאה ,ףרָאד ןיא ןעמּוקעגסיױרַא רָאנ ןיא לאיהי יװ-ײוזַא
 ןעמּונעגרעּביא טָאה ?איחי ןַא ,טכַאמעג ױזַא אליממ ךיז סע
 ."המלש ,טײקשידי טימ רעמשטערק סםעד ןגרָאזַאּב ּוצ ךיז ףיוא

 סלאיחי ןיּב זַא ,סיוא.טעז סע .גניי רעּבָארג ַא ןעװעג זיא ףלָאװ

 יונעג יװַא טשינ טייקשידי סָאד ןפלָאװ.המלש ייּב ןיא ןעמיקנָא

 ןעמּונעג ץרַאה םּוצ סָאװ-גינייוו ךיז ןּבָאה ייז .ןרָאװעג-טיהעגּפָא
 -קערש רעמשטערק ןפיוא טרערעג ןליפַא ןעמ טָאה לטעטש ןיא)

 יז ןַא ..עקרעמשטערק רעד ףיוא טּפיהרעּביא - ןכַאז עכעל

 ּבוטש ןיא זיא לאיחי טיײצ ,(ןכַאז עשרעּבײװ יד ּפָא טשינ טיה
 ךיוא טײקמּורפ ןײז טימ טקעטשעגנָא רע טָאה ,ןעמוקעגנײרַא

 ,שודיק םיצ טנװֶָא גָאטײרּפ ןעמּוקעג ןיא סע זַא ,רעטכַאֿפ םעד
 רַאפ ירבע ןייז טימ טמעשעג דײײ רענעסקַאװרעד רעד ךיז טָאה
 ּוצ טמעשעג טשינ רעּבָא ךיז טָאה רע ,ןכַאמ ּוצ שודיק ןלאיהי
 .יגהנמ ַא יצ ןיד ַא ןגערפ ּוצ םיא ייּב ,לגניי ַא ןּופ ןענרעל
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 עג רעטכַאּפ רעד טָאה ,שודיק םוצ ןעמוקעג ןזיא סע זַא ןוא
 ,:שיט םּוצ טשרעּוצ ןלאיחי טּפּוטש

 ,!שודיק ּוד ךַאמ ,ּונ ,ּונ --

 רעד ןיא סוּכ םעד ןעמּונעג טָאה רעמשטערק רעד ןּוא
 ףיױא טקּוקעג ןּוא טגָאזעגכָאנ לגניי םעד טָאה ןּוא ןײרַא-טנַאה
 .רעלעפ ןייק טשינ טכַאמ רע יצ ,טַאהעג:ארומ טָאה רע ,םיא

 טלעג ךָאנ ענדעשז ןעװעג טשינ זיא עקרעמשטערק יד יװ
 סלאיחי טָאה ,םעד ּבילוצ עקַאט רשפא ןּוא ,ןצּונ עלעירעטַאמ ןּוא
 ןגירעהעג םעד ןכַאמ ּוצ ריא ףיא טלעפרַאפ טשינ טייקמורפ
 ןרַאפ ןגָאיקעג ץרא:ךרד ייז ןּבָאה רָאנ טשינ .קּורדנייא ןפיט
 .מּורפ סלאיחי ןטכַארטַאּב ּוצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה ייז רָאנ ,לגניי
 ּבוטש ןיא ייז טָאה טָאג סָאװ ,סניװעג ןגייא ןַא יװ ,טייק
 ייז .הכרּב ןּוא עפש ןייז ייז ייּב לָאז סע םּוא ,טקישעגניײרַא
 טגנערּב סָאװ ,עימק ַא יװ ןלאיחי ןטלַאה ּוצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה
 לָאז ןעמ זַא ,גױא זייּב ַא רַאפ טיהעגּפָא םיא ןּבָאה ןּוא ,קילג
 : ,ןּפַאכסױא טשינ רָאנ םיא

 ּוצסױא ןלאיחי ןעמּונעג טציא ךיז טָאה עקרעקנעש יד
 לקיטש עטסעּב סָאד ןסע סָאד ןלייטעצ םייּב טָאה יז .,ןעשַאּפ
 ערעסערג ַא ןּבעגעג םיא ,ןפרָאװעגנײרַא רעלעט ןייז ןיא שיילפ
 ןעװעג טשינ ןיא יז יװ .ןסע םּוצ םיא טגָאיעג ןּוא עיצרָאּפ
 לגניי םעד ןָא יז טָאה ,ןפנָארּב םייּב קנעש ןיא ןעמּונרַאפ
 ךָאנ טָאה דמלמ רער זַא ,טקנעדעג טָאה יז .ןסעגרַאפ טשינ
 רעטייוצ רעד ןיא ןכָאלעגנײרַא זיא ןּוא ,ןסעגעג טשינ טנייה
 ןפּורעג טָאה יז רעדָא ,ןּבעג ּוצ ןסייּבנָא סָאד לגניי םעד ּבּוטש
 ןסע סָאד רוחּב םעד ןגָארטנײרַא לָאז יז זַא ,רעטכָאט יד

 ןעמּוקעגניײרַא זיא לזייר רעטכָאט ריא ןעװ ,לָאמ סעדעי
 ךיז ףױא טליפרעד לאיחי טָאה ,ןסייּבנָא ןטימ לּביטש-רדח ןיא
 טלעטשעגנָא ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןגױא עדליװ עסיורג רָאּפ ַא
 סלדיימ טנערּבעגּפָא ןַא ןּופ ,רָאה עטרעּבױשעצ ןּופ םיא ףיוא
 יי ,.סױרַא םינּפ

 ,טייהדניק ןייז ןּופ ןעװעג-טניואועג זיא רעכלעװ ,לאיהי
 יד טָאה ,טכעלשעג ןטייװצ ןּופ קילּבנָא םעד ןדיימּוצסױא ןָא
 ,הבקנ ןייק ןעז ּוצ טשינ ידּכ ,דרע רעד ּוצ ןזָאלענּפָארַא ןגיוא
 טָאה ןּוא גירתונשקע ןענַאטשעג רעּבָא זיא לדיימ עדליוװ סָאד
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 זיּב ןרָאװעג;טױר ןיא לאיחי זַא ,טעיּפַאגעג ױזַא םיא ףױא
 | יי | | ,ןרעיוא יד רצּביא

 ןַא ,לדימ עדליװ סָאד ,םּורַא יז טײג ךָאװ עצנַאג ַא

 .ָאלפעצ יד טימ ,ןײלק שירענײגיצ ריא ןיא עטזָאלעגּפָא
 רעד ןּופ סנטײװרעדנּופ יז טלַאה רעטּומ יד ,רָאה עטעש
 סָאװ ,םייוג ױזַא.טַאלג רעדָא םיצירּפ עגנוי ידּכ ,עמשטערק
 יד ןַא ןקרעמַאּב טשינ ןלָאז ,עמשטערק רעד ךרּוד ףווד-ןרָאּפ

 ןּומ רעטּומ יד זַא ,גּונעג ..רעטכָאט ענייש ַא טָאה עקרעקנעש
 טָאה ךיז רַאפ רָאנ .הנּכס ןיא ןײג ןּוא ןויסנ םעד ןײטשסױא

 ןּבעגהצע ןַא ךיז ןָאק יז ,ארומ ןײק טשינ עקרעקנעש יד

 סע יז טָאה לָאמנײא טשיג ןּוא ..ךיוא ץירּפ ןרוּכיש ַא ןגעג
 גנוי ַא רעּבָא ...רעסעמ ןרעטנּוא ןּופ ךיז-טײרדעגסיױרַא ,ןזיװַאּב

 עמשטערק רעד ןּבענ הנּכס ַא ןעװעג לָאמטסנעד ןיא לדיימ ןײש

 ןעמ טָאה ,קרעמַאּב טשינ ןלָאז תוררש יד ידּכ ןוא ,ןּבָאה ּוצ

 -עגפיוא ןייק טשינ ,ןזָאלעגּפָא ןטלַאהעג ןויּכּב לדיימ עדליװ סָאד
 ,ןענרעל טשינ ךָאד ןעמ ףרַאדַאּב לדיײמ ַא ,טזָאלרָאװרַצפ ,עטמעק

 יּבַא ,ןעשַאּפ ךלעפ ןפיוא ןנעג יד טקישעג רעטּומ יד יז טָאה

 טָאה רעטּומ יד ,ןטלַאה ּוצ עמשטערק רעד ןיפ סנטײװרעדנופ

 טַאהעג טָאה דניק סָאד םירָאװ ,ןזָאלעגּפָא ןּוא םירָא ןּוטעגנָא יז
 עדנרָאפכרּוד יד רַאפ דנלַאפפיוא ןעװעג טלָאװ סָאװ ,ןח ַא

 ,םיצירּפ
 זנעג עריא יײּב ךָאװ עצנַאג ַא ןפָאלעגמּורַא יז ןיא יױזַא

 .תּבש םענעסָאלשעגּפָא ןיא ,טכַאנרַאפ גָאטײרפ ,סעקשטַאק ןוא

 ֿפָאק םעד רעטּומ יד ריא טָאה ןשטנעּביטכיל םּוצ ,לּביטש
 טימ ,ּפעצ ייװצ ןיא רָאה יד טמעקרַאפ ןייש ,ןגָאװצעגסיױא

 ענעציס עטמילּבעג סָאד ריא ןּוטעגנָא ןּוא טצּוּפַאּב רעדנעּב
 ערליװ יד ןיא .תסּפ ףיוא טכַאמעג ריא טָאה ןעמ סָאװ ,לדיילה

 .ןענעקרעד ּוצ ןעװעג טשינרָאג לזייר
 ,קעװַא ךיז יז טלעטש ,שּודיק םּורפ טכַאּפ לאיהי ןעװ = |
 ןעמערּב עלעקנּוט ענייז ףיוא ,םיא ףיוא טקּוק ןּוא שיט םייּב

 עטכעלגנעלעגסױֵא ענײז ףױא ,ןגױא ענייז טכַאמרַאּפ רע ןעװ
 עקרעקנעש יד .ץרַאה ריא ןיא טמירַאװ סָאװ:טעּפע ןוא ,ןקאּב
 ,טגרָאז יז ןּוא ,שוּבלמ.תּבש ײנ ַא טכַאמעג ןלאיהי ןיוש טָאָה

 טייטש .ןועּוצנָא ןּבָאה ךמעה שירפ ַא תּבש ןדעי לַאז רע זַא
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 יז ,ןגיוא יד טימ ףיוא םיא טסע ןּוא ,לדיימ עדליװ סָאד ,יז
 .ץנַאג ךיז יז טקּור ,ןעמעש ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,טשינ טסײװ

 ךיז ןזײװ סע ןּוא ,לימ סָאד ףיואיטנפע ,םיא ןּבענ ּוצ טנָאנ
 טסײװ יז ,ןּפיל עגידרעטיצ יד ןּופ ןיצ עסײװ עריא סױרַא

 ןָא יז טנעל ,ןטלַאהקירּוצ ןענָאק ךיז ףרַאדַצּב ןעמ זַא ,טשינ
 -םינּפ ןיא ךילג םיא טעיּפַאג ןּוא טנעה יד ףױא עּבמָאג יד
 ןגנַאל ןייז ףיוא ,ךיז ןגעװַאּב סָאװ ,ןּפיל עניז ףיוא ,ןײרַא

 *םַאלפ יװ ,ךיז ןטכיול ןגיוא עריא ןּוא ,ןעילג ןרעיוא עריא ,זלַאה

 :ןעלזייר ּוצ יז טגָאז ,סע טקרעמַאּב רעטּומ יד .ךעלרעייפ
 טסלָאװ ?םיא ףיוא ױזַא טסעיּפַאג ןּוא ּוטסײטש סָאװ --

 !דיױמ עסיורג ַא ןיוש טזיּב ! טמעשעג ךיז
 ,לדײמ עדליװ סָאד ּפָאטרעפטנע -- !ױזַא ךיא ליװ --

 ןסייה ַא סױרַא-סָאג ַא יז טיג ,סָאװרַאפ ןײלַא גידנסיװ טשינ ןּוא

 .שיט ןּופ קצװַא-טפיול יז ןּוא ןגיוא עריא ןּופ ןרערט םָארטש

 םעד דלָאּב םענ ךיא ? קירּוצ ןײגרעהַא טשינ ָאד טסעװ --

 ,עטַאט רעד טגָאז -- { ריד ּוצ ּפָארַא קיסַאּפ
 לזײר עדליװ יד ןּוא -- ...! ןײגרעהַא טשינ לעװ ךיא --

 ,סױרַא-סַאג ןיא ּביטש ןופ טפיול
 יז טניפעג ,ןכוז יז סױרַא-סַאג רעד ףיא טייג רעטּומ יד

 ,גידנענײװ ריט רעד רַאפ ןיטש לזײר עדליװ יד
 .סיוא רעטּומ יד יז טכַאל -- !רַאנ ,ּוטסניײװ סָאװרַאפ --

 !ױזַא ליװ ךיא לייוו --

 ןתח ןיק טסעװ .ןעניײיװ ּוצ ןייש טשינ ןיא סע ,יײג --

 .ןגירק טשיג
 ,לזײר עדליװ יד טירש -!!ןתח ןייק טשינ ליװ ךיא --

 יד רעטּומ יד ריא טשיװ -- !טסליװ ּוד ,טסליװ ּוד -- |

 .ןײרַא-ּבוטש ןיא קירּוצ יז טמענ ןוא ךּוטרַאפ ןטימ ןרערט

 ,לזײר עדליו יד ,דלעפ ןיא ,ןסיורדניא ןיוש יז טגיל

 טציאיזיּב .ןעניפעג טשינ טרָא ןייק ךיז ןָאק ןּוא לרעסַאװ םייּב

 *עגמּוא ןיא יז עכלעו טימ ,ןנעג יד ןעװעגיגּונעג ריא ןענעז

 .רַאפ םעד ןיא ןּבירטעגנײרַא גָאט ןדעי יײז טָאה יז .ןעגנַאג

 ןליוהרַאפ ּוצ טַאהעג-יּביל ךיז טָאה יז ,ןײרַא-גייוצעג ןטסטקעטש

 ,ןעלרעסַאװ ענעלַאפרַאּפ ,עטסנטלַאהַאּבסױוא יד ןיא יז טימ
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 'רעסַאװ ןּוא ץכעזיױמעג ןירג טימ טקעדעגּוצ ןענעז עכלעװ
 יד טגעלפ יז .ךַאלפרעּביױא רעד רעּביא םּורָאןעמיװש ןעיליל
 ןעמּואװשעגמּורַא טעקַאנ זיא ,ןכײלג סריא יװ ןעלדנַאהַאּב ןנעג

 רעייז טגָאיעגכָאנ ,ייז ךָאנ ךיז טגָאיעג ,רעסַאװ ןיא ייז טימי
 ךיז-טזָאלעג סרענָאג יד ךָאנ טָאה יז .,רעזײּבעג גידרעװַאג

 רעד .סױרַא:רעסַאװ ןרעטנוא ןּופ ייֵז טּפַאכעגפיוא ןּוא "סעקרּונ;

 גידנעטש יז טגעלפ ,סעלדּוק עסײװ יד טימ ,קערוּב טנּוה.רעפעש

 ןגָאימּורַא םיא טימ ךיז טגעלפ יז ןּוא ,דלעפ ןיא ןטײלגַאּב

 .ןןעּוט ךעלגניי סָאװ ,ץלַא ןּוט ּוצ טַאהעגיּביל טָאה יז

 ,ףרָאד ןפיוא טַאהענ טשינ יז טָאה ךעלדיימיסנידניירפ ןייק
 טזָאלעג טשינ עמַאמ יד יז טָאה ךעלגני עשרעיוּפ יד טימ

 .עגנײרַא טשינ יז ןעמ טָאה עמשטערק רעד ןיא ,ןרבח ךיז
 יד יז טָאה ,ןזיװַאּב רָאנ ךיז טָאה יז יװ ,לָאמ סעדעי .טזָאל

 ןיז טימ סָאװ טסּואװעג טשינ לזיר טָאה .טקישעגסױרַא רעטּומ-

 טַאהעגיקשח ןייק טשינ יז טָאה ןכַאז עגיּבוטש יד טימ ,ןּוט ּוצ

 .עגרעּביא טשינ ךַאז ערעדנַא ןיק ריא ןיא ,ןעמענרַאפ ּוצ ךיז
 ךיז קערּוּב טנּוה ןטימ ,ןײגוצמּורַא ןנעג יד טימ רָאנ ,ןּבילּב

 ,ףוֵאד ןיא קלָאפ עטסגיטסול סָאד ןענעז זנעג יד .ןגָאױצמורַא

 ךיז טגעלפ יז רעדָא ..ןדָאּבוצסױא יײז טימ ךיז טּוג זיא סע
 הק יד ףיוא ןעװעטַאשט ןוא רעפעש ןּופ עטנילפ יד ןגרָאּב

 ,סעװטאּפָאר

 ןיא סָאװ ,גּונעג ןעװעג זנעג יד ריא ןענעז טציא:זיּב
 ןגילייוװגנַאל זנעג יד ?טײצ עטצעל יד ןעשעג ריא טימ סָאד -

 יז .טשינ סערעטניא ןייק יז טָאה קערוּב טנּוה םעד רַאפ ,יז
 ןעקנּורטרַאפ ,סעטסּוק ןּופ קעטשראפ םעד ןיא ןגיל טגעלפ

 ױזַא זיא סע ...עקנַאילָאּפ רעד רעּביא ךיז ןרעגלַאװ ,זָארג ןיא
 -רַאפ טשינ טסײװ יז ,ןצרַאה ןפיוא ענטּומעלַאק ױזַא ,גירעיורטי

 .יןגיוא יד ןּופ ןרערט יד ריא ךיז ןסיג סע סָאװ |
 טציא לאז לאיהי דמלמ רעד זַא ,טלָאװעג יז טלָאװ יװ

 ..!ןליּפש ריא טימ ךיז ןּוא עקנַאל רעד ףיוא ןעמּוקסױרַא

 רע טײג ןּוא .ךיז "טעילדָאמ, ןּוא לרעקלַא ןיא דימּת טציז רע
 ,רעדלעפ יד רעּביא םּורַא ןײלַא רע טכירק ,סיױרַא לָאמַא ןיוש
 רעטעּב ךָאד טלָאװ רע ..סיױרַא-דלַאװ ןיא ןסיורדניא רעדָא

 .טזָאל ןעמ יװ ,ןזיועג םיא טלָאװ יז !ןעמּוקעגּרעהַא ָשִד טציא |
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 ןנעג יד רעטנּוא רעטנּורַא ךיז טּפַאכ ןעמ ןּוא ,"סעקרונ, ךיז

 רעּביא ןעילפ ּוצ ןָאןּבײה יײז ,ףיוא ײז טקערש ןעמ ןּוא

 ךיא סע .העסַאװ ןיא לגילפ ערעייז טימ ןּפַאלק ןּוא פעק יד

 ייזנעג יד ןּופ ןרעװ ּוצ טצירּפשסַאּב טּוג ױזַא

 רע ,רעדמער-פ ַא ןּוא רעגנערטש ַאזַא זיא רע רעּבָא

 ביל אקװד טָאה יז ןּוא ,ךיז ףױא ןקּויק לָאמּוצ טשינ טזָאל

 -יתֹואּפ עטלזײרקעג ענייש עכלעזַא טָאה רע ,םיא ףיוא ןקיק ּוצ

 ענײז ןיא ןעײרדּוצנײרַא ךיז רעגניפ יד טּוג ױזַא יאדוַא זיא סע

 ךעלטײה-ןגיוא יד ,עטַאלג עכלעזַא רע טָאה ןגיוא ןּוא .,,.תואּפ

 ײז ןעװ ,ןעמּולּב יד ייּב יװ ,טעלגעגסיוא יױזַא םיא יב ןענעז

 ."ןעילדָאמ, םייּב ןגױא יד טכַאמרַאפ רע ןעװ ..,טכיפ ןענעז

 לָאמטסנעד ןּוא ,ייז רעּביא רעּבירַא ךעלטײה יד ךיז ןעיצ ,ךיז

 ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה ןשרַאק עגידנרעק רָאּפ ַא זַא ,ךיז טכַאד

 טנַאה רעד טימ יװַא ןיז טסּולג סע ןּוא ,ךעלטײה יד רעטניה

 | יייענײז ןגױא עטכַאמרַאפ יד ןרירַאּב ּוצ

 טליּפש סָאװרַאפ ?ריא ּוצ סױרַא טשינ רע טמוק סָאװרַאפ

 לָאמנײק רע טרער סָאװרַאפ ;ריא טימ טשינ לָאמניײק ךיז רע

 ךּוטנײרַא םינּפ ריא טלָאװעג ױזַא טלָאװ יז !ריא טימ טשינ

 טרעלק יז זַא !ןרירַאּב יז ןלָאז רָאה ענייז ןּוא ,זלאה ןייז ןיא

 ךיז ןסיג ןרערט ,ץיַאה םײּב ריא שזַא סע טמעלקרַאּפ ,ןּופרעד

 ,יז טכַאמרַאפ יז ןוא ,ןגיוא עריא ןּופ טסואװַאּבמּוא שזַא ריא

 ,טײקטכײפ-ןגױא ריא ןיא ריא טכעטש ןּוז יד לײװ

 ,רענָאג רעגידהּפצוח רעד -- "קירדנעי רעסײװ, רעד

 ןלָאז יז יוזַאייװ ,ןָא ייז טּביײרט ןוא זנעג עלַא טעקיּפ סָאװ

 ,עגידתומיענּב טימ ריא ּוצ ןעשטּפערדּוצנָא טמּוק ,ןריפפיוא ךיז

 ענעגײא ןײז טסּואװעג טלָאװ רע יװ ױזַא ,טירט ענשזַאװ

 ,רע טנײמ ,גירעיורט זיא ןירעטיפ ןײז זַא ,טעז רע ,תובישח

 טמענ יז זַא ,ןטסײרט יז טמּוק רע ןּוא ,םיא ףרַאדַאּב ןעמ זַא

 טּבײה ןּוא ,ריא ןּבענ טגיל סָאװ ,טּוראנעשוה יד טשינ סע

 | | !ןגָאױצּפָא ןָא טשינ םיא סע

 רימ ייּב ָאד ןיא רע זַא ,טנימ רע !לװײט רעסייוו ּוד --

 ריד ףיוא ךיא לעװ ,קעװַא טשינ ךיילג ריד טסײג ! ּונֹרֹומ רעצנַאג ַא

 !קערוּב .,,.ןקישנָא ןקערוּב

 רעזנורּב ַא ,רעטגידײלַאּב ַא ּפָא ךיז טגָארט רענָאג רעד
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 .לּבָאנש ןגנַאל ןייז ןיא גידנעשטרָאװ ,רענעזָאלּבעגנָא ןַא ןוא
 ..ןײרַא

 ןופ קנַאטשעג ַא ךָאנ ןענַאגעגכָאנ זיא סָאװ ,קערוּב
 .רעדנופ טָאה ,דלעפ ןיא טעשזדנָאלּברַאפ טָאה ןוא עלהיח ַא
 לענש טמּוק רע ןוא ףּור סעטתיּבהילעּב ןייז טרעהרעד סנטײװ
 זַא ןעזרעד ,ןפיולּוצנָא ריפ עלַא ףיוא גיוא ןופ קנּואװ ַא יװ
 טָאה ,עטנירַאה רעד ייּב ןחמּוא ןיא ןלַאפעג ןיא רענָאג רעד
 טָאה ...םיא טימ ךיז ןענעכערּוצּפָא רשוּכה-תעש ַא טציא ןענופעג רצ
 רעכלעװ ןיא ,רענָאג ןּוא טנּוה ןשיװצ המחלמ ַא ןּבױהעגנָא ךיז
 טָאה סע .גיטליגכיײלג ןּבילּכעג טשינ ןענצז ןנעג ערעדנַא יד
 טָאה סע ןכלעװ ןופ ,יײרשעג ַא ,רעדליּפעג ַא ןּביוהעגפיוא ךיז
 שיװרעדעלפ ןצנַאג םעד .ןרעדעפ ןקלָאװ ַא ןּבױהעגפיוא ךיז
 טָאה רעּבָא רַאפרעד ,ןריולרַאפ "קירדנעי רעסײװ, רעד טָאה
 טימ טַאהעג ךיז ךָאנרעד סיּב ןגיטּולּב ןײא טשינ קערוּב ךיוא
 טשינ ערעדנַא סָאד סנײא ןענעז ײז ,ןקעלַאּב ּוצ גנּוצ ןײז
 טימ טדײשעצ טשינ ײז טָאה עטנירַאה יד ויּב ,ןטָארטעגּפָא
 ןוא ,טקישעג ךעלהיח ענײז ּוצ יז טָאה טנוה םעד .סור ריא
 ..ןײרַא ךײט ןיא רעּבײװ ענײז ּוצ -- רענָאג םעד

 סרעסעּב סָאװ ןּבָאה טשינ רַאפ ןּוא טײקגילײװגנאל רַאפ
 ליפ -- .ןפרָאװעגּפָארַא רעדײלק יד ךיז ןּופ יז טָאה ,ןוט ּוצ
 .עג ַא טימ זנעג יד ךָאנ ןיא ןּוא -- טאהעג טשינ יז טָאה
 ,ןײרַא לכייט ןיא רעדליּפ

 טרעהרעד ,רעסַאװ ןיא לּפָאנ םּוצ זיּב ױזַא טײטש יז יװ
 םענעטלַאהעגנײא טימ ןײטש טּבײלּב יז ,טירט סנטײװרעדנּופ יז
 פאװ ,טײז רעד ןּופ יװ ,טעז ןּוא ץרַאה גיד:ּפהלק ַא ןּוא םעטָא
 ,"יּבר רעד, טײג ,לגרעּב םענירג םֹוצ ּפָא.טקנעל ד,עפ סָאד
 ּוצ ךױה סעּפע טדער ןּוא ,ףרָאד ןיא ןלאיחי טפּור ןעמ יװ
 ,זַא ,רענעגּושמ ַא יװ ,טנעה יד טימ ײּברעד טכאמ ןוא ךיז
 טשינ ךיז ןָאק ןּוא רעסַאװ ןיא טײטש לזײר עדליװ יד זַא
 רעסַאװ ןיא ןײרַא-קסעלּפ ַא ךיז טיג יז ןכַאל ןּופ ןטלַאהקירּוצ
 טּבײה ןּוא ,ךיז טניפעג רע ּואװ ,טײז רעד ּוצ ףױרַא:םיװש ַא
 | | ; ןפּור ּוצ ןָא

 / 4 לאיחי !לאיחי ! ,איחי -- |
 רעזערג יד ןשיװצ םּורַא טרעדנּואװרַאפ ךיז טקּוק ?איהי
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 יד לײװ ,ןפור םיא לָאז סע רעװ ,טשינ םענייק טעז ןּוא

 .יז ןלעטשרַאפ ,גערּב:רעסַאװ ןפיוא ןסקַאװ טָאװ ,ןגייווצ אנעש'וה

 רעד טימ םיא וצ טעכָאפ ןּוא רעסַאװ ןיא ףיא ךיז יז טלצטש

 יב יב ידי ; טנַאה
 !ָאד !ָאד ,יּבר --- |

 ןיא רע ןפּורעג םיא טָאה סָאװ ,לוק ןכָאנ טייג לאיחי

 ,גףרטרַאפ זיא ןּוא רעטיר.אנעשֹוה יד ןּופ סקיװעג ןיא ןײרַא

 ,עג טָאה רע .ןכירקסױרַא םּוצ טשינ ,ייז ןשיוװצ ןרָאועג-ןעק

 ,טעשודנָאלּברַאפ רעמ ךָאנ טָאה ןּוא רעטיר יד טימ טפמעק

 | !ךיא ןיּב ָאד !יּבר ,ךיא ןיּב ָאד - -

 לכײט םּוצ סױרַא זיא ,רעטיר יד טלייטעצ טָאה לאיחי

 ,רעסַאװ ןיא לּפָאנ ןזיּב לזײר עדליװ יד ןעזרעד ןּוא

 -!ןײרַא רעסַאװ ןיא םּוק ןּוא רעדניװשעג סיוא ךיד ּוט --

 ,ןײט ןּופ םיא ּוצ יז טפּור

 ןרעדנּוזַאּב ןייק טכַאמעג טשינרָאג טָאה לזייר עטעקַאנ יד

 ץטניואװעג רע ןיא ןשטנעמ עטעקַאנ ּוצ ,ןלאיהי ףיוא קּורדנײא

 !ךיז-ןדָאּב ןּופ ןּוא הוקמ רעד ןּופ ןָאיטײהרענײלק ןּופ ןעװעג

 וליפַא םיא טָאה טקניטסניא רעכעלרעניא ןא .לסייװ רעד ײּב

 טשיג לָאמנײק ךָאנ טָאה רע .הבקנ ַא זיא לזייר זַא ,טגָאזעג

 א זַא ,טסּואװעג רע טָאה סיװעג ,הבקנ עטעקַאנ ןייק ןעזעג

 עטעקַאנ יד רעּבָא .ןױשרַאּפסנַאמ ַא ןּופ ךיז טדיישרעטנּוא הבקנ

 ןיא יז ,לגני טעקַאנ ַא יװ ןעזעגסיוא םיא ייּב טָאה לזייר

 ןעװעג ןצנַאגניא זיא רעּפרעק רעטרילּוקסומ ריא ,ךיוה ןעװעג

 ,םעד ןגעװ טרעלקעג טשינרָאג רע טָאה ,ווחב ַא ּוצ ךעלנע

 טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רע ןּוא ,הבקנ עטעקַאנ ַא טעז רע זַא

 | : ןהנעטסיוא ריא טימ
 ּוד .ןעמַאזּוצ ריד טימ ןדָאּב טשינ ךָאד ךיז רָאט ךיא --

 .רכז ַא ןיּב ךיא ןּוא ,הבקנ ַא טסיּב

 ,הבקנ ןײק טשינ ןיּב ךיא .טסגעמ ּוד ,טסגעמ ּוד --

 רָאי ןצײרד ןײק טשינכָאנ ןיא ןעמ ןעװ זַא ,טגָאז עמַאמ יד

 7 י .טשינרָאג ךָאנ ןעמ ןיא ,טלַא

 יד טכַאמרַאפ ןּוא לאיחי טגָאז -- ,ָאי ,טסיּב ּוד ,ָאי --

 יִשיַש ןיִא עגהעק ןעמ סָאװ ,סָאד ךָאד טסָאה ּוד -- ,ןגיוא

 סג28 ןעמ סָאװ ,םירישה
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 ,ַאנ !ןּבױלג טשינ רימ טסליװ ,טשינרָאג ּבָאה ךיא - }
 ןוא רעסַאװ ןּופ עטעקַאנ ַא סױרַא-טפיול ןּוא יז טגָאז -- !עז
 טשינ רָאט ןעמ זַא ,ךיז טנָאמרעד לאיחי ,לאיחי ּוצ ּוצ.טײג-
 רעד טימ ךיז טלעטשרַאפ רע .הבקנ רעטעקַאנ ַא ףױא ןקוק
 | | ןעז טשינרָאג לָאז רע זַא ,ןגיוא יד טנַאה

 טצעז ריא ןּבענ ןצעזקעװַא ךיז לָאז רע ,םיא טיונ יז
 טציז רע זַא ,ךיז רע טנָאמרעד ,ןגיוא עטכַאמרַאּפ טימ ךיז רעי
 יּביוה ַא םיא סע טיג .עטעקַאנ ַא ךָאנ ּוצרעד הבקנ ַא ןּבענ
 .קעװַא טפיול ןּוא ףיוא קנילפ ךיז טּפַאכ רע ,ףיוא

 / .לזײר ךיז טעּב -- !לאיחי ,קעװַא טשינ ײג --
 --!הריבע עסיורג ַא ןיא סע .לזייר ,טשינ רָאט ןעמ --

 ,םּוא טשינ ךיז טקּוק ןּוא ךיז רעטניה רע טיירש
 טָאה ,ריא ןּופ ןפָאלטנַא ןיא רע ןעװ ,רעטעּפש טשרע

 ןּוא ,רעטײװ לסיּבַא ,רעסַאװ גערּב םייּב טצעזעגקעװַא ךיז רע'
 יַאֹּב םיא זיא סע .ןעװעגיגירעיורט ענדָאמ רעייז םיא ןיא סע
 ךיז טָאה רע ,םיא טימ ןעשעג זיא סע סָאװ ,ןרָאװעג-טסואװ
 ֹוצ ,ןּוטּפָא טנָאקעג ךַאז ַאזַא טָאה רע ױזַאייװ ,טרעדנּואװעג:
 ןסָאגעג םיא ףךיז ןּבָאה ןרערט ..הבקנ רעטעקַאנ ַא ןּבענ ןציז
 םיא רַאפ .גידניז רעיז ןעמּוקעגרָאפ ךיז יא רע ,ןגיוא יד ןופ
 לײװ ,רַאפרעד ץלַא זיא סָאד .ָאטשינ המוקּת ןייק ןיוש זיא

 ןיא םּורַא ָאד ךיז טרעגלַאװ ןּוא הרוּת יד טזָאלרַאפ טָאה רע
 ןיק טשינ טרעה רע ןּוא ,סעמַאכ ,ןרעױּפ ןשיװצ עמשטערק
 ןופ טעװ סָאװ ,טָאג .טשינ רע טנרעל ןײלַא ךיוא ,הרֹוּת-?ֹוקי

 . !ןיז ףוס רעד םיא

 רע סָאװ ,סּורדרַאפ ןצנַאג םעד ייּב ,גידריווקרעמ רָאנ
 םיא טָאה לזייר עדליװ יד סָאװ ,השעמ רעד ןּופ טַאהעג טָאה
 ףױא תומּוערּת םּוש ןיק טַאהעג טשינ רע טָאה ,ןּוטעגּפָא ָאד
 ַא טקעדטנַא םיא ייּב רָאג ךיז טָאה ריא ּוצ ,טרעקרַאפ .,ריא
 שרעדנַא סעּפע ךָאנ טימ תונמחר ןּופ ליפעג ַא -- ליפעג יינ
 ןּבעגּפָא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע ןכלעװ ןּופ ,טשימעגנעמַאזּוצ
 ןּוא ,ןגיוצעגּוצ ריא ּוצ טליפעג ךיז טָאה רע ,ןוּבשחו:ןיד ןייק
 ךיז טָאה רע רעּבָא .טָאהעג שפנ:תמגע סיורג ןּופרעד טָאה רע
 ןעמּוקעג םיא ןענעז טכַאניײּב לָאמלײט .ןפלעה טנָאקעג טשינ
 זַא .טציא זיּב טַאהעג טשינ טָאה רע סָאװ ,ןעקנַאדעג ערעדנַא:

 .15 ,ךייאםיליהּת רעד ,שא םולש
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 ךויכ ַא טימ רע טָאה ,שיט םּוצ ןסע טגנַאלרעד םיא טָאה יז
 ריא טמעשעג רעיײז ךיז טָאה רע לײװ ,קילּב ריא ןטימעגסיוא
 | .ןקּוק ּוצ םינּפ ןיא

 לָאמַאטימ ךיז טָאה לזייר ערליו יד -- יז ךיוא ױזַא ןּוא
 ...ןעמעש ּוצ ןּבױהעגנָא

 ץרַאה ןיא רעייז ןיוש ךיז לאיחי טָאה ןענעװַאד םייּב
 סיורג םימ הרשע:הנומש ןיא טָאג ייּב ךיז ןטעּבעג ןּוא ןגָאלשעג
 | ;תוררועתה ןּוא תובהלתה

 רעטנענרעד ןּוא הרוּת ןייד ּוצ ,רעטָאפ ,קירּוצ זנּוא רעק,
 אי"טסניד ןייד ּוצ ,ךלמ רעזנּוא ,זנּוא
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 7 5טיּפַאק

 לריי.עלָאמט םָאד

 ַא עילָאּפָאט ןייק ןעמּוקענּפָארַא זיא קירּוצ טייצ ַא טימ
 ,רענײא רעדעי יװ ,חרוא ןַא ןעװעג זיא סָאד .הרוא רענדָאמ
 רע .עגירּביא יד יװ ,שרעדנַא רָאג ךיז רע טָאה טריפעגפיוא רָאנ
 ךיז טָאה רע רָאנ ,ערעדנַא יד יװ ,ףרָאד סָאד טזָאלרַאפ טשינ טָאה
 ןיא .רעדלעוו ןּוא רעדלעפ יד רעּביא ןכײלשמורַא ןּביױהעגנָא
 רע טָאה ןדיי ןּוא ,ןעגנַאגעגנײרַא טשינ רע זיא רעזייה ןייק
 טָאה רענייק -- ,ץירּפ ןּופ תּושר ןעמּוקַאּב טָאה רע .ןטימעגסיוא
 ּוצ טכַארּבעג עקַאט טָאה סָאד ןּוא ,ױזַא-יװ ןענַאטשרַאפ טשינ
 ןּופ דנַאר םייַּב ךיז ןצעוַאּב ּוצ -- ,םיא ןגעװ דייר עטכעלש
 טפּור ןעמ סָאװ ,רעמייּב יד ןּופ טייקטעפ יד ןצּונסױא ןּוא דלַאװ
 קעװצ םעד ּוצ .עלָאמס ןכָאקּוצסױא ןּוּכרעד ידּכ ,עינָאפילַאק
 ןסיורג ַא ןּוא עלָאמס ןסיג ּוצ םילּכ טימ רּופ ַא טכַארּבעג רע טָאה
 ןּופ דלַאװ ןיא טזָאלעג םיא טָאה םָאנָאקע רעד .םירפס טימ ןטסַאק
 טָאה דיי רעד ,ןּפַאלקנעמַאזּוצ עקדּוּב ַא סעקלעּב ןּוא רעטערּב
 .עג ןּוא טקעדַאּב רעמייּב ןּופ ערָאק טימ עקרּוּב יד רעטעּפש
 ,ץכעגעשזד ןּוא עלָאמס ןסיגּוצסױא -- הכאלמ ןייז ּוצ ךיז ןעמּונ
 / ,ףיױה ןרַאפ טלעטשעגּוצ טָאה רע סָאװ

 ןּבָאה עכלעװ ,בצק רעד ,רענלימ רעד ,רעמשטערק רעד
 ףרָאד ןיא דיי ַא ךָאנ !טריירפעג ךיז ןּבָאה ,ףרָאד ןיא טניואוועג
 ךיז טָאה ןעמ ןּוא ,ןייז ןינמ ַא רעכיג טעװ תּבש ףיוא .ןעמּוקעגּוצ
 ?ןענַאװ ןּופ ;ןריסערעטניא ּוצ דיי ןדמערפ םעד טימ ןּבױהעגנָא
 .סנטײװרעדנּופ ןטלַאהעג ךיז טָאה דיי רעד רעּבָא ?ֹואװ ןּופ
 רֶע טפיױק שיילפ רשּכ ,ןינמ םּוצ ןעמּוקעג טשינ רע ןיא תּבש
 ךיז טרענרעד רע ...טשינ שיילפ ןייק טסע רע ,טשינ לָאמנייק
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 ןיא ּפָא ןילַא ךיז טכָאק רע סָאװ ,רעצכעטיירק ןּוא סנירג ןּופ
 ,רָאנ לָאמַא - ,ןטלעז ךיז רע טזײװַאּב ףרָאד ןיא .לּפעט ןייז
 ןפַאשנײא ךיז גרַאװנסע לסיּבַא רעּפ ַא ייּב ףרַאדַאג רע ןעװ
 ..טשינ ךיוא רע טמּוק טָאטש ןיא

 שזַאילָאמס םייּב ןעעז ייז זַא ,ןרעױּפ יד ןלייצרעד ָאד ןּוא
 סנגרָאמירפ .ןענערּב טכיל עפולַאכ רעד ןיא טכַאנ עצנַאג ַא
 ןצנַאג ַא ןּוא ,ןעלבוט ךיז דלַאװ ןיא װַאטס םייּב םיא ןעמ טעז
 עלופ ַא טָאה לדיי-עלָאמס סָאד .ךיז רע "טעילדָאמ, ןגרָאמירפ
 ןענערּב םייּב ּוליִפַא טנרעל רע עכלעװ ןיא ,םירפס טימ ּבּוטש
 ןּבָאה ..קרַאטש רעייז ייז רעּביא ךיז טלקָאש רע ,עלָאמס יד
 ץרא-ךרד ןּוא ןּבָאה ּוצ ארומ םיא רַאפ ןּבײהעגנָא ןרעױּפ ידי
 שזַאילָאמס רעד זַא ,טדערעג ןעמ טָאה ףרָאד ןיא ,ןגייק ֹוצ
 ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא ןּבָאה ןדייפרָאד יד ...רעגילייה ַא זיא/
 ןיא ןעמּוקעג זיא סָאװ ,קינװָאװ:דמל ַא ,ןגילייה םענעטלַאהַאּב/
 ןייז םירָאװ .טלעװ רעד ןּופ ןגרָאּברַאפ ּוצ ךיז ידּכ ,ןירַא-דלַאװ
 םיא טָאה ןעמ .ךעלניײװעגמּוא רָאג ןעװעג זיא ךיז ןריפפיוא'
 ןייז ןיא ןרעטש ּוצ טשינ םיא ידּכ ,ןטימעגסיוא ץרא-ךרד טימ
 ןּוא ךייר טליפעג ךיז ןּבָאה ייז .טייקטרעדנּוזעגּפָא רעגילייה/
 ךיז ןעמּוקעג ןיא קידצ רעגילייה ַא סָאװ ,םעד ּבילּוצ ךעלקילג
 | ,..טנָאנ רעייז ןיא ןצעזַאּכ

 עמשטערק יד ןעגנַאגעגכרּוד ןיא סָאװ ,חרוא ןַא טשרע
 ןײרַא;דלַאװ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא טייקגירעגיײנ רַאפ זיא סָאװ ןֹוא
 .םיוא רעכעלרעדנּואװ סנעמעװ ןּופ ,םענעגרָאּברַאפ םעד ןעז ּוצ

 טָאה ,טדערעג טנגעג רעצנַאג רעד ןיא ןיוש טָאה ןעמ גנוריפי
 ;טנעקרעד םיא

 .חמי ,קיניבצייתּבש רעד רָאג ךָאד ז א סָאד ,יײװ יוא --
 !ןרעװ רע לָאז ומש

 עכעלנייוװעגרעסיוא ןַא טלייצרעד טָאה החרוא רעד ןּוא
 טײװ טגיל סָאװ ,טָאטש ַא ןופ זיא רע .דיי םעד ןגעװ השעמ
 רע טָאה טרָאד ,תומוקמ רעקצָאלּפ יד ןיא ,לסייו רעד רעּביא
 ;רעד טימ ןעמּונרַאפ ךיז טָאה ןּוא דלַאװ ַא ןיא טניואוועג ךיוא
 ענדָאמ ױזַא ךיז ךיוא טָאה ןּוא ןסיג:עלָאמס ןּופ הכאלמ רעּבלעז
 ַא ,רוהטוישודק זיא רע זַא ,טניימעג טָאה ןעמ .טריפעגפיוא
 עטסָארּפ טימ רעּבײװ ןּוא ,תפומ-לעּב ַא ,רעגילייה רענעגרָאּברַאפ!
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 ייֵז רע טָאה .תואּופר ךָאנ םיא ּוצ ןעמּוקעגסױרַא ןענעז ןדיי
 רע סָאװ ,תועימק טלייטעצ ,רעצכעטיירק ענעדישרַאפ ןּבעגעג
 ?פיוא ןּבָאה םינרמל ןּוא םינּבר יד זַא ,ןּבירשעג ןײלַא ייז טָאה
 סומש:חמי םעד ייז ןיא ןענופעג ייז ןּבָאה ,תועימק יד טנפעעג
 ײװ ,ךיז טייטשרַאּפ ,טייהרעטלעטשרַאפ -- ,ןעמָאנ (סיבצ-יתּבש)
 .טָאג רעייז ןּופ ןעמָאנ םעד ךיוא ןּוא -- ,ויא גחנמ רעייז

 ןַּב ןטימ -- ,,!ןיימ ךיא סָאװ ,ןיוש טייטשרַאפ ריא --
 רעד ןיא רעיא ןיא טמיורעגנייא חרוא רעד טָאה -- ,.,רקי
 ןּביושעגפיוא ,שרופמה.םש ןטימ ןעמַאזוצ - .קערש טימ ליטש
 ..ןתואירטמג עלַא ןּוא םינפוא עלַא ףיוא

 - ,ךַאז ַאזַא ןעזרעד ןּבָאה םידמול ןּוא םינּבר יד זַא
 םיא ךָאנ טקישעג ןעמ טָאה -- ,הרוא רעד רעטיײװ טלייצרעד
 ןעמ ןּוא ,ןײרַא:טָאטש ןיא טכַארּבעג םיא ןּבָאה ייז .ןעגניי-םיבצק
 ןעמ ,גּונעג ,שילָאּפ ןיא רעהרַאפ ןפיא ןעמּונעג לדיי סָאד טָאה
 ?הדומ עקַאט ךיז טָאה רע זיּב ,טגינײּפעג גנַאל ױזַא םיא טָאה
 טּבױלג ןּוא קיניבצ:יתּבש רעטלעטשרַאפ ַא זיא רע זַא ,ןעװעג
 ..ןיימ ךיא סָאװ ןיוש טייטשרַאפ ריא ,ךיױא טָאג רעיײז ןיא

 ּוצ ייװ ,רע טגָאז ןעמוקעג ןוש זיא חישמ .,."ריקי:ןּב, ןטימ
 ,גֹונעג - .חרוא רעד טצכערק - !סָאד ןרעה סָאװ ,ןרעיוא יד
 .,,,ךיוא דמש ייּב ןטלַאהעג ןיוש טָאה רע זַא ,ןרָאװעג:רָאװעג זיא ןעמ
 ,לטעטש ןּופ חלג ןטימ עקלעמש רעצנַאג ַא ןעװעג ןזיא ןּוא
 בר רעד ...םייהעג ןיא ןעמּוק טכַאנײּב טגעלפ רע ןכלעװ ּוצ
 רע לײװ ,ןסירעג:העירק ךיז ןּבָאה םידמול ןּוא םינייד יד טימ
 ןעוו ןּוא ,לּבּוקמ.לעּב רעסיורג ַא ןּוא םכח-דימלּת רעסיורג ַא זיא
 רע טלָאװ ,געװ ןגיטכיר ןּפױא ןעגנַאגעג ןעװעג טלָאװ רע
 ןיא םיא טָאה ןעמ ...ןייגרעד ןכַאז עסױרג ּוצ טנָאקעג ןעװעג
 | ,,.טגײלעגנײרַא םרח ןיא טכיל עצרַאװש ייּב לּוש רעד

 ןּוא חלג רעד ןעו ,טתיממעג ןעװעג םיא טלָאװ ןעמ --
 ןעמּונעגנָא ןעװעג טשינ ךיז ןטלָאװ טרָא םענעי ןּופ ץירּפ רעד
 רָאּפ ַא ןיא ,ןּוט-סטכעלש ןייק םיא טזָאלעג טשינ ןּוא םיא רַאפ
 ןיא תּבש ןיא ןּוא ןגָארקעג;הטרח ןײלַא רע טָאה םּויַא ןכָאװ
 -ןטעּבעג ןֹּוא ריט רעד ייּב טגײלעגקעװַא ךיז ןּוא ןעמּוקעג לּוׁש
 .=רּופ יד ,ןעגניײ;עּבָארג יד .םיא ףױא ןטערט ןלָאז ןדיי זַא ,ךיז
 ?סַאּפ ענעמיר יד ןּוטעגסיױא ןיוש ןּבָאה ,םיבצק יד ןּוא סענַאמ
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 ,ןוט:סטכעלש ןייק טזָאלעג טשינ םיא טָאה בר רעד רָאנ ,סעק
 ןעמ ...ןעמּונעגנָא טשינ הבּושּת ןייז טָאה ןעמ .לייו רַאפרעד
 ,רעקגילפ סָאװ טָאטש ןּופ ןדניוװשרַאפ לָאז רע ,ןעזעג רָאנ טָאה
 ןייק ןדיי םיא רעּביא לָאז סע זַא ,טַאהעגיארומ טָאה ןעמי

 .רַאפ עקַאט רע זיא םּורַאטײצ ַא ןיא .ןעשעג סשינ סטכעלש
 .עג גנַאל ןיש ךיז טָאה רע זַא ,טניימעג טָאה ןעמ .ןד:ּואװש
 .,,םיור ןיא טסּפיױּפ םייּב עסיורג יד ןּופ ןרָאװעג זיא ןוא טדמש
 שטנעמ ַא זַא ןּוא ,לּבוקמ;לעּב ַא ,ןדמל ַא ךָאד זיא רע םירָאװ
 ןיא ךָאד רע ןָאק ,ןײרַא-הָאמּוט רעד ןיא ץלַא סָאד טקעטש
 !קּוק ַא רָאנ טיג ,לָאמַאטימ ןּוא ..,ןיינרעד סיורג רָאג דצ רעייז
 טָאה -- ..!דלַאװ ןיא רָאג ךיז:טניפעג רע ,ָאד רָאג זיא רע
 | .טגידנערַאפ חרוא רעד

 ןפלָאװ:המלש ייּב סָאװ ,ןלעטשרָאּפ ךָאד ךיז ןעמ ןָאק
 ַאזַא טרעהרעד ןּבָאה יז ןעװ ,ןּוטעגּפָא ךיז טָאה עמשטערק ןיא
 .רַאפ ןּוא רלַאֹו ןיא ןײגסױרַא טלָאװעג שטָאכ ןּבָאה ןדי !ךַאז
 .ארומ רעּבָא ןּבָאה יײז .לּבּוקמילעּב ןטימ עּפּולַאכ יד ןענערּב
 ּוצ סטכעלש סעּפע לדיייעלָאמס םעד הררש םעד ּבילּוצ טַאהעג
 .תּושר סצירּפ םעד רעטנּוא טייטש רע זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ ,ןוס

 טָאה האמּוט יד ןּוא הּפילְק יד ,ךָאד טייטשרַאּפ ריא --
 ,טדערעג ןדיי ןּבָאה -- !טכַארּבעגנעמַאזּוצ ןעדייּב יז

 ,ףרָאד ןיא ץכעדערעג סָאד עקַאט ךיז טמענ ןענַאדנּופ
 ,ץירּפ ןטימ דנַאּברַאפ ןעמייהעג ַא ןיא זיא לדיי:עלָאמס סָאד זַא
 םױרַא טפָא טמּוק ץירּפ רעד זַא ,טעדוסעג ךיז ןּבָאה ןרעיפ
 ,ןפּור ףיוה ןיא ךיז ּוצ טכַאנייּב םיא טזָאל רע רעדָא ,לדיי םּוצ
 ןײרַא;דלַאװ ןיא ןײגסױרַא ץירּפ םעד ןעזעג לָאמליײט טָאה ןעמ
 טָאה ןעמ ,ןגָארקעג-ארומ םיא רַאפ ןעמ טָאה ,,,לדיײ:עלָאמס םּוצ
 רענייא ןרָאװעג זיא לדיײ:עלָאמס סָאד ןּוא .טכייװעגסױא םיא
 ,ףרָאר ןּופ םיאּורּב ע'ירארומ ןּוא עכעלדנעטשרַאפמּוא יד ןּופ
 ןּבָאה ןרעױּפ יד ...ךייר ױזַא ןעװעג זיא עילָאּפָאט עכלעוו טימ
 סָאד ןייגּוציײּברַאפ ןטימעגסיוא ןּוא ןדיי יד ןּופ טקעטשעגנָא ךיז
 ,ןרָאװעג-ןסעגרַאפ זיא לדיי-עלָאמס סָאד ,.,דלַאװ ןיא לזייה-עלָאמס
 טסגנַא עכעלמייהמּוא ,עטײװ ַא ןּבילּבעגרעּביא רָאנ ןיא סע
 ,,,םיא רַאפ
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 טָאה ,דלַאװ ןיא ןענופעג ךיז טָאה לאיחי ןעװ ,לָאמניײא
 ינענייװ ַא רעמייּב יד ןשיװצ ןלַאשּפָא סנטייוװרעדנופ טרעהעג רע
 ןּוא ,ןּוגינ םעד ךָאנ ןעגנַאנעגכָאנ זיא לאיחי ,ןּוגינ;ארמג ןגיד
 ;גּוא ךיז רע טָאה .לזייה סרַאילָאמס ןרַאפ ןעמּוקעגנָא זיא רע
 .עלָאמס סָאר .טרעהעגנייא ךיז ןּוא םיוּב ַא רעטניה טעבנגעגרעט
 רעגנַאל רערעטיש רעד טימ ,םינּפ ןגידנרעטש-ךיוה ןייז טימ לדיי
 ,.,טנרעלעג סעּפע טָאה ןּוא ןיליפּת-ןּוא-תילט ןיא ןסעזעג זיא ,דרָאּב

 ןּופ טרעהעג טַאהעג ּבלַאה ןיוש ךָאד טָאה לאיחי שטָאכ
 םעד ןגעו טלייצרעד טָאה ןעמ סָאװ ,ןכַאז ענייש-טשינ יד
 ,סנטייוװרעדנּופ םיא ןּופ ןטלַאהעג ךיז טָאה רע ןּוא ,לדיי:עלָאמס
 ןקרַאטש ַא םיא ףױא טכַאמעג ןענרעל סדיי םעד טָאה ךָאד

 ַאזַא טימ ןּוא גירעיורט ױזַא ןעװעג זיא ןּוגינ ןייז .קּורדנײא |
 ,טלקָאשעג םּורפ ױזַא ייּברעד ךיז טָאה רע ןּוא ,ןערּב ןכעלרעניא
 ?יטשעגסױרַא םעד ףיוא ןגָא-קעג-תונמחר סיורג סָאה לאיחי זַא
 ,רעכיז ןעװעג זיא רע ,דלַאװ ןיא םַאזנייא טּבעל סָאװ ,םענעס
 רענייק סָאװ ,סכעלדנעטשרַאפמּוא סעּפע טעשעג דיי םעד טימ זַא

 ליװ סָאװ ,קידצ רענעגרַאּברַאפ ַא רע ןיא רשפא ,טשינ טסייוו
 ;טשינ זַא ,רעכיז ןעװעג זיא לאיחי ,,ןּבעגסױרַא טשינ ךיז
 ןּוא -- ,לדיי:עלָאמכ םעד םּורַא טציא ןענעז תומשנ ענעעזעג
 :ַאּב רעּבָא םיא טָאה ריי רעד ,ןייגּוצּוצ טַאהעג:ארומ טָאה רע
 םּוצ טעדנעװעג ךיז ןּוא רפס סָאד טכַאמרַאפ רע טָאה ,טקרעמ
 ;לגניי םענעקָארשרעד

 ?עלעגניי ,ָאד ּוטסכּוז סָאװ --
 רימ טימ טלָאז ריא זַא ,ןטעּב ךייא ןעמּוקעג ןיּב ךיא --

 ,ןענרעל:הרות
 {רימ רַאפ ארומ ןייק טשינ טסָאה ּוד --

 ,ארומ ןייק טשינ ּבָאה ךיא ,ןיינ |-- 
 טסייװ ּוד ,רימ ןּופ קעװַא רעסעּב יג ּוד !ךימ ךרָאה --

 !רימ ףױא טגָאז ןעמ סָאװ ,ךָאד
 ,סיװ ךיא ,ךייא ףיוא טגָאז ןעמ סָאװ ,טשינ ּביולג ךיא --

 י.סױרַא טשינ ךיז ליװ סָאװ ,קידצ רענעליוהרַאפ ַא טנעז ריא זַא
 ,רניז יד ןעמּונעג ךיז ףיוא ריא טָאה םעד ּבילּוצ ,ןּבעג

 ?לגניי סָאד ּוטסייװ ןענַאװ ןּופ --
 !םּורפ טנעװַאד ןּוא טנרעל ריא יװ ,ךָאד עז ךיא --
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 ?רימ ןּופ ּוטסליװ סָאװ ןּוא --

 .הרוּת ןענרעל ךיוא רימ טימ טלָאז ריא זַא ,ליװ ךיא --

 םירָאװ ,רימ ןּופ ּפָא;טערט ,לָאמַאכָאנ ךיד ןרָאװ ךיא --
 .ךעלרעפעג רעיײז זיא סע

 טעװ ריא זיּב ,ךייא ןּופ ןטערטּפָא טשינ לעװ ךיא --
 רערעכיז ַא טימ טגָאזעג לאיחי טָאה - ,רימ טימ ןענרעל טשינ
 ,עמיטש

 -טנַאה רעד ןיא דרָאּב ןייז ןּופ ץיּפש ןגנַאל םעד ןעמּונעג
 :ןעלקָאש ּוצ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה ןּוא ןיירַא

 ןיא יו ,זיא ,ןייז;ןסיװ ּוטסלָאז ,ןּוז ןיימ ,הרוּת יד --
 תעשּב ,רעטּבילעג ַא ּוצ ןכילגעג ,ןּבירשעג טייטש רהז ןגילייה
 ,ריא ךָאנ טפַאשקנעּב רַאפ זיוה ריא םּורַא-טלגניר רעּבָאהּביל ריא
 רעד ןּופ טלַאּפש םעד ךרּוד קילּב ַא טימ םיא יז טקנעשַאּב
 ןעװ ..טימרעד ךיז ןענעגּונגַאּב ליפ .הכלה יד זיא סָאד -- ריט
 טערט ןּוא ריא ּוצ קשח סױרג רעּבָא טָאה רעּבָאהּביל רעד
 טימ ריט ריא רעטניה טייטש רע רָאנ ,זוה ריא ןּופ ּפָא טשינ
 ןרעכעה ַא טימ םיא יז טקנעשַאּב ,עּביל ןּוא טפַאשקנעּב סיורג
 ,עכלעזַא ןַארַאפ ןענעז סע רָאנ .הדגא יד זיא סָאד - דסח
 טימ ,םידסח יד טרעיינ ,טימרעד טשינ ךיז ןענעגּונגַאּב סָאװ
 ץרַאה רעײז ןָאןדניצ ,ןעקנָאשַאּב ייז טָאה עטּבילעג יד סָאװ
 ,עליופ יד יװ טשינ ןענעז יז ; עּביל ןּופ רעייפ סיורג ַא טימ

 ןטימניא ףיא:ןעייטש ייז רָאנ ,ןפָאלש טכַאנייּב ךיז ןגייל סָאװ
 -- ,הרוּת רעד ךָאנ ,ריא ךָאנ טשרּוד סיורג רעייז טימ טכַאנ רעד
 ןימ ףױא, :;טײטש קֹוסּפ ןיא יװ ,למיה ןּופ רעטכָאט יד
 .."ּביל טָאה המשנ ןיימ סָאװ ,יד ךיא ךּוז ,טכַאנייּב רעגעלעג
 ןּוא טכַאנײּב ףיואעייטש סָאװ ,םימכח יד ןעמ .טניימ סָאד
 עגילייה יד ,עטּבילעג יד טמּוק לָאמטסנעד -- ...הרוּת ןענרעל
 יז .דסח ןרעסערג ַא טימ עגיטשרוד יד טקנעשַאּב ןּוא ,הרוּת
 ןּוא ייז טשּוק ןּוא תכורּפ םעד רעטנּוא רעטנּורַא יז טמענ

 תודוס עפיט יד רעּביא ייז טיג ןּוא ייז רַאפ ךיז טקעלּפטנַא
 .עטקעלֿפטנַא יר ,ןּוז ןיימ ,ןענרעל ּוטסליװ סָאװ ,..הרוּת רעד ןּופ
 ? ענעטלַאהַצּב יד רעדַא ןכַאז
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 יעטייוצ יד טשינ ןעק ןּוא עטשרע יד טשינ ןעק ךיא -

 ןגעװ טטָאג ןסיװ ּוצ רעגַאּב ךיא זַא ,רָאנ סייװ ןיפ
 ;ןגעװ סטָאג ןסיוװ ּוטסליװ סָאװרַאפ --

 יװ ,ןסיװ ליװ ןּוא ּביל טָאג ּבָאה ךיא לייו רַאפרעד --
 | .ןעניד ּוצ םיא

 רעד זיא סָאד ,ןּוז ןיימ ,הגרדמ עסיורג ַא זיא עּביל --
 ,םלוע:לש:ונוּבר םעד ביל טסָאה ּוד זַא ,ןיליפּת יד ןּופ ןכייצ
 םייּב ייס ,ןענעװַאד םִייּב ייס ,ןגָארט ןיליפּת ענייז גנַאל ּוטסלָאז
 ּוד זַא .טָאג ןּוא ןדיי ןשיװצ עּביל זיא ןיליפּת לייוו ,ןענרעל
 ,ןָא ייז טסּוט ןּוא טנַאה ןייד ףױא תוישרּפ ריפ יד ןָא-טסדניּב
 ידחיתמ לָאמטסנעד ךיז ּוטזיּב ,ןגױא ענייד ןשיװצ ,המיתח ַא יװ
 ...עּביִל ןיא םלוע-לש-ונוּבר ןטימ

 : ;לדיי םעד ייּב ןטעּבעג ךיז טָאה לאיחי
 ,רימ טימ טנרעל ,ךייא טעּב ךיא ,ליפ ױזַא טנעק ריא --

 רָאנ ,ןּוט ץלַא ךייא רַאפ לעװ ךיא ,ןענידַאּב ךייא לעװ ךיא
 | ..יליפ ױזַא טסייוו ריא ,יּבר ןיימ טייז ,רימ טימ טנרעל

 זַא ,ךיא עז הרוּת רעד ךָאנ טשרּוד ןסיורג ןייד ןיא --
 לע, .ןשינעגרָאּברַאפ יד ןעמענּוצפױא לגוסמ זיא המשנ ןייד
 ,יד ךיא ךּוז טכַאנײּב רעגעלעג ןיימ ףיוא ,,,"תולילּב יבּכשמ
 / ףױא ךיד רעדעפ :ןעמ טניימ -- ...ּביל טָאה המשנ ןיימ סָאװ
 ןעװ ,רימ ּוצ סױרַא;םּוק ,הָקּושֹּת סיורג טימ ירפרעדניא ץנַאג

 גנּוי ךָאנ זיא נָאט רעד ןעװ ,ףױא רָאנ טייג ןרעטשנגרָאמ רעד
 ןּוא ,ןגרָאּברַאפ ןייז לָאז רימ ּוצ ןייג ןייד ,דניז ןֹופ ןייר ןּוא
 ןכרּוד ..ךַאז עגידאמט עדעי ןרייּוצנָא ןּופ ןטיה ךיד טסלָאז
 ןטערטעצּוצ ןּופ טירט ענייד טימ ןטיה ךיד ּוטסלָאז געװ ןצנַאג
 ..טסטערטעצ ּוד ןעמעװ ,טסיײװ רע ,םירָאװ .שפנ גידעּבעל ַא
 יד ןּבָאהןעניז ןיא טסלָאז ןּוא תומיענּב ןייז לָאז ןייג ןייד ןּוא
 ,ןוטסטכעלש סעּפע ריד ןָאק רע תמחמ טשינ ,,,טָאג רַאפ המיא
 יװ ,,,טכרופ רעגילייה רַאפ רָאנ ,םיא ןּופ סעּפע טסליװ ּוד רעדָא

 רעד ןּופ עטשרע סָאד -- 'ה תארי המכח תישאר ;טײטש סע |
 *עגּפָא טשינ ןיא טָאג .,.ןּבָאה ּוצ ארומ טָאג רַאפ זיא המכח
 טייקגילייה ןייז ןסיג טזָאל סָאװ ,עניר ַא יװ זיא רע ,ןסָאלש
 טָאג ןּופ םילּכ יד ,ןײרַא;םילּכ ענייז ןיא טייקכעלטעג ןייז ןּוא
 טציא ןּוא ...טייטש קֹוסּפ ןיא יו ...םיקידצ יד ןענעז סָאד
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 טזיּב ּוד זַא ,ןסיוװ טשינ לָאז השא-דולי ןייק ןּוא ,קעװַא-ייג
 ...רימ ייּב ןעוועג

 ןײז .טעלּפרעניה ןיא יװ ןעװעג לאיחי זיא טכַאנ יד

 רע סָאװ ,טירש םעד רַאפ ןקָארשעג רעייז ךיו טָאה ץרַאה
 .שטערק ןיא טדער ןעמ סָאװ ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע ,ןּוט טייג

 טײג רע ןּוא ;תמא סע ןיא רשפא ןוא ;לדיײיעלָאמס ןגעװ עמ

 ןשידיי םעד ןגעג ,הלילח ,ןיז ןָאק סָאװ ,ךַאז ַאזַא ןוט סעּפע

 ,ןעזסיוא סדיי-עלָאמס םעד ,ןייז טשינ ךָאד ןָאק סע ,ןיינ .,,תד

 ןּוא לָאמַאכָאנ ,.ןענרעל.רהז גירעיורט ןייז ןּוא טייקמּורפ ןייז
 ,רעטרעװ יד טכַארטַאּב ןּוא ןגיואװעג לאיחי טָאה לָאמַא רעדיװ

 עכלעזַא ץלַא ןעװעג ןענעז סע .טגָאזעג םיא טָאה די רעד סָאװ

 ןגעװ ןּוא הרוּת:יירתס יד ןגעװ רעטרעװ עמּורפ ןּוא עגילייה
 טשינ רע טָאה טרָאװ ןייא ןייק טימ .טָאג רַאפ המיא רעד

 טשינ ,.,שרעדנַא ןעמעװ רעדָא ,הלילח ,יבצ-יתּבש טנָאמרעד

 רענעגרָאּברַאפ ַא ןיא די-עלָאמס רעד ןדייס רָאנ ,שרעדנַא

 ןעמּונעג רע טָאה םעט םענעטלַאהַאּב ַא סעּפע ּבילוצ סָאװ ,קידצ
 ..הבּוׁשּת ַא ךיז ףיוא

 ןכערּבּוצנײרַא ןּביױהעגנָא טָאה יורג-ןגרָאמ רעד ןעװ

 לאיחי ןיוש ןזיא ,סנדָאל יד ןּופ רעכעל-ץרַאה יד ךרוד ךיז

 .ארומ רעמ טשינ טָאג רַאֿפ טָאה ןּוא ךיז ןיא רעכיז ןעװעג

 םיא לדייעלָאמס סָאד טעװ ,הלילח ,רעמָאט םירָאװ .טַאהעג

 ךלַאּב רע טעװ ,תד ןשידיי ןכָאנ טשינ ןיא סָאװ ,ןגָאז סעּמע
 .ןפיױלטנַא םיא ןּופ

 רעד ןיא ןכָאוקעג ,רעגעלעג ןיײז ןופ ּפָארַא זיא רע

 ןעמּוקּיצסױרַא ןטסדניװשעגמַא יװ ,ןײרַא-ץכעוטנָא ןייז ןיא ליטש

 טימ טנגערעג ןיוש טָאה ןסיורדניא .,,סױרַאסַאג רעד ףיוא
 יד ,ןטכילעג ךיילּב ךָאנ ןּבָאה ןרעטש יד שטָאכ ,יורג:ןגרָאמ

 ןכָאנ .טעּב טכייפ ַא ןיא טצענעגנײא ןגעלעג ןיא טלעװ
 -עג טליפרעד ךיז רע טָאה ,םענּורּביףיוה םייּב ךיז ןשַאװּפָא

 / ,אהרֹוּה סטָאג ןעמענוצפיוא יואר ןּוא טרעטייל
 ,רעטרעװ סדײידלַאװ םעד ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה רע

 ןַא ,,.טָאג רַאֿפ המיא עגילײה יד ךיז ףיוא ןעמענ לָאז רע זַא
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 ' ,ןײרַאידלַאװ ןיא סעקנָאל עטכייפ יד רעּביא ןעגנַאגעג ןיא רע
 / ,,ןעלגילפ ףיוא ןגָארטעג טרעװ רע זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה
 רע זַא ,טײקכעלטרעצ ליפ יוזַא ןעװעג ןיא ץרַאה ןייז ןיא
 טשינ למירעװ ןײק לָאז רע ,ןּבעג-גנּוטכַא טפרַאדעג טשינ טָאה
 זַא ,ןזיװעגסיוא םיא ךיז טָאה סע .געװ ןייז ףיוא ןטערטעצ
 | ..דרע יד טשינרָאג ןרירַאּב ןּוא ןּבעװש סיפ ענייז

 סָאד ּואװ ,דנַארידלַאװ םיצ ןעמּוקעגנָא ןיא לאיחי זַא
 לדײּב ןּופ ריט יד זיא ,ןטלַאהעגפיױא ךיז טָאה לדײ.עלָאמס
 טָאה ריט רעד ןּופ ןטלַאּפש יד ךרּוד רָאנ ,טכַאמרַאפ ןעװעג
 טָאה ץרַאה ןײז ,ןענירעד ךיז.טכײל טכיל ַא זַא ,ןעזעג רע
 רעדיװ םיא זיא קערש ַא ,ןּפַאלק ּוצ ךיוה ןּביױהעגנָא םיא
 . =ײּב טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןעקנַאדעג עטכעלש יד  ,לַאפַאּב
 טַאהעג ןּוא ןגָארקעג-ארומ טָאה רע ,ןעמּוקעגקירּוצ ןענעז טכאנ
 הנּומא ןיז ךיז טָאה לָאמַאטימ רעֶּבָא ,ןפױלּוצקעװַא העדּב
 . ףיט רעד ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה רע ןּוא ,םיא ןיא טקרַאטשעג
 ,לדייּב ןופ

 --  !ריט ןיימ ןיא טּפַאלק סָאװ ,רעד סָאד זיא רעװ --
 | ,גינייװעניא ןּופ םיטש ַא טגערפעג םיא טָאה

 ,לאיחי ,ךיא --

 טָאה ריט יד זיּב ,טרַאװעג לאיחי טָאה לײװ עגנַאל ַא
 ןעירפ ןיא ,ןזיװַאּב ךיז טָאה לדיייעלָאמס סָאד .טנפעעג ךיז
 םיא ךיז טָאה סע .טנעקרעד טשינ לאיחי םיא טָאה יױרג-ןגרָאמ
 ךרָאּב ןייז ןּוא ,ןסקַאװעג רעכעה זיא לדיי סָאד זַא ,ןזיװעגסיוא
 .עלָאמס יד ךיז ףױא טַאהעג טשינ טָאה רע .רעגנעל ךָאנ זיא
 יד ןּוא ,לטיק ןסײװ ַא ןיא ןּוטעגנָא ןעװעג זיא רָאנ ,רעדיילק
 .טלָאװ רע יװ ,ןעװעג טיור רעײז ןענעז ןגיוא עניײז ןּופ ןדנַאר
 / ,טכַאנ עצנַאג ַא ןעװעג-ףיוא

 טָאה לדיי סָאד רָאנ ,ןגָאז טלַאװעג סעּפע טָאה לאיחי

 ןוא ,ןגײװש לָאז רֶע ,ליומ ןפיוא טנַאה רעד טימ ןזיװעג םיא
 ,ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןיא לאיחי .,ןייגוצסיוארָאפ ןּבױהעגנָא טָאה

 ּוצ ןײרַא.דלַאװ ןיא ןלאיחי טריפעגקעװַא טָאה דיי רעד
  .דלַאװ טימ טלעטשרַאפ ןעװעג ןיא סָאװ ,לכײײט ןטלַאהַאּב ַא
 רָאּפ ַא ןקָארשעגרעּביא ןּבָאה ייז .,,ןגייװצ ןּוא רעטעלּב
 ּוצ ןעמּוקעגסױרַא ןגרָאמ ןעירפ םעד ןיא ןענעז סָאװ ,סענרַאס
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 .עגןקָארשעגורעּביא זיא רעכלעװ ,לאיחי ,ןעקנירכ װַאטס םעד
 ךַא ,רעכיז ןעװעג זיא ,תויח דלַאװ עגידנעגנירּפשּפָא יד ןּופ ןרָאװ

 . ןבעגעג םיא טָאה דיי רעד .תומשנ ענעגרָאּברַאפ ןענעז סָאד
 ...ןגיושעג טָאה לאיחי ןּוא ,ליומ ןפיוא טנַאה רעד טימ ןכייצ ַא

 .נײרַא ,רעדײלק יד ןפרָאװעגּפָארַא ךיז ןּופ טָאה דיי רעד

 . טכיײרגרעד םיא טָאה רעסַאװ סָאד .רעסַאװ ןיא טײװ ןעגנַאגעג

 ןעקנוטעגרעטנּוא לָאמ ירד ךיז טָאה רע ןּוא ,ןלַאה םּוצ זיּב

 זַא ,רעגניפ ןטימ ןעקנּואװעגסױרַא רע טָאה רעסַאװ ןּופ

 ןיא ןעמוקעגנײרַא זיא לאיחי ןזַא ,ןגלָאפכָאנ םיא לָאז לאיחי

 / יטמיורעגנייא םיא דיי רעד טָאה ,זלַאה םּוצ ויִּב רעסַאװ ןטלַאק

 סָאװ ,םיכאלמ ןּופ ןעמענ ענעגרָאּברַאפ ןּוא תומש ענדָאמ

 ײײז לָאז ףע ,ןעגָאוכָאנ טנעקעג טשינרָאג יײז טָאה לאיחי
 .ןבָאה:ןעגיז ןיא

 ךָא ,ןּוטעגנָא קנילפ עדיײּב ךיז ןּבָאה הליבט רעד ךָאנ

 *עגנָא רעדיװ ךיז ײז ןּבָאה סגעװקירוצ ףיױא .ְךיִז ןשיװאוצּפָא

 ןפיוא ןעמיקעגסיורַא ןענעז סָאװ ,סענרַאס עדַאטס ַא ףיוא ןפָארט

 ןּבעגעג ןלאיחי רעדיװ טָאה ךיי רעד ,ןעשַאּפ ךיז דלעפ ןעיירפ

 סדיי םּוצ ןעמּוקעגנָא ןענעז ײז ןַא ,ןגײװש לָאז רע ,ןכייצ ַא
 טלקיװעגמּורַא ךיז טָאה ,טשרע ּוצ ןײרַא דיי רעד ןיא ,עקדוּב
 ןגידנענערּב םייּב ןּוא ,ןיליפּת יד ןּוטעגנָא ןּוא תילט ַא ןיא
 , ײקעװַא ךיז רע טָאה ,ןעװעג גָאט ןיוש ןיא סע שטָאכ ,טכיל

 רע רעדײא ,רהז ןגיליה םעד ןענרעל ןלאיחי טימ טצעזעג
 ,ארמג טַאלּב טּושּפ ַא טנעקעג ךָאנ טָאה

 רעגנַאל ַא יװ ןעװעג זיא לדיײ-עלָאמס ןּופ םינּפ סָאד
 ,ןרעטש ןדנּור ,ןטיירּב ַא טַאהעג טָאה רע ,גיטרַאיענרַאּב ,לגס

 טימ תואּפ יד ןופ סּוג רעד ןענּורענּפָארַא ןיא סע ןכלעװ ןּופ
 / גרעדלעפ-ןקַאּב ע'עג ענעלַאפעגנײא יד רעּביא דרעּבנקַאּב יד

 .לעג ןייז ןּופ קע ןגנַאל םעד ןיא ןרָאװעג תואּפ יד ןענעז טגידנערַאּפ
 ּןרעטיש ,ןגנַאל ַא ןיא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,דרָאּב רעכילסייוו

 רָאנ דנע םייּב ןיא רע זיּב ,רערעטיש ןּוא רערעטיש לָאמַא סָאװ ,ץיּפש
 ,טכַאדעג ךיז טָאה סע ,,רָאה עגנַאל ענלעצנייא ןּופ ןענַאטשַאּב
 ןּוא .םינּפ םעד רעּביא ןסָאגעג ןיוש ךיז ןּבָאה סנגער עלַא זַא

 ּבלַאה ןטװעג ןענעז תואּפ ןּוא דרָאּב ןייז סָאװ ,סָאד אקװד
 תופידר יד ףױא טגָאזעג תודע טָאה ,יורג פלַאה ןּוא ךילּבלעג
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 סע .םינּפ םעד רעּביא ןעגנַאגעגכרּוד ןענעז סָאװ ,תורצ ןּוא

 םעד יײיּב ןעמּוקעג טשינ טלָאװ טײקיױרג יד יװ ,ןעװעג ןיא
 ךיי םעד ןיא יז רָאנ ,רעטלע ּבילוצ ,ךעלריטַאנ לדיי.עלָאמס
 ןופ געװ ןטימ ןיא ּוװ.ץעגרע גנילצילּפ ןלַאפַאּב ןלזג ַא יװ

 ןעגנעה ןּבילּבעג םיא יב .טרָאד ןיוש ןיא ןּוא ןּבעל ןייז

 ..ןײרַא-רבק ןזיּב
 טימ ,םיוּב .לָאּפָאט רענעסירעגסיוא ןא לצרָאװ ןייז ןּופ יװ

 'עג רע טָאה ,רָאה עיורג.לעג ּפָאק ןטרעּבױשעצ ,ןטקילפעצ ַא !

 .ּפָא ילּכ רעפרַאש ַא טימ טָאה ןוא דלַאװ םעד רעּביא טנַאּפש

 יד ןופ טצעוןעגסױהַא טָאה סָאװ ,עינָאפילַאק יד טרַאשעג-

 ,רעמע ןַא ןיא טײקטעפ יד טלמַאזעגנייא ,רעמייּב-ענסָאס

 רעד ןיא רעמע ןטייװצ ַא טימ ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןיא לאיחי

 םוצ הדמתה סיורג טימ גיטיײצניא ךיז טרעהעגּוצ ןּוא טנַאה

 יעג טָאה לדיײ.עלָאמס סָאד יו רעמ םירָאװ ,רעטרעװ סדיי

 ןיז ןּבעגעגרעּביא ףע טָאה ,רפס םעד סיוא ןלאיחי טנרעל-

 םענעּבעגעגרעּביא םָעד ךרּוד טייהגולקסנּבעל ןײז דימלּת

 .,,טרָאװ|
 ןּבעל סנשטנעמ םעד זַא ,ןּוז ןיימ ןייז ןסיװ טסלָאז -- |

 טלַאה ןעמ סָאװ ,ץכעקעג לסיש ַא טשינ ןיא דרע רעד ףיוא-
 םעד .ּפּוז ַא ךָאנ ןּוא ּפּוו ַא ,םיא ןּופ ןעלפעל ןײא ןיא

 ןינע רענעסָאלשעגּפָא ןַא ,ךַאז עצנַאג ַא זיא ןּבעל סנשטנעמ-

 ןּבעל ןּופ גָאט ןײא .ןטצעל םּוצ ןיּב גָאט ןטשרע ןייז ןּופ

 סע רָאנ ,עגירּביא ןײק ָאטשינ ןיא טּונימ ןייא ,העש ןײא

 ןיא ןעמ ףרַאדַאּב םעד ךרּוד ,עדיײּבעג ַא ןיא לגיצ ַא יװ ןיא

 סנשטנעמ םעד םירָאװ .ןייזישדחמ סעּטע ןּבעל ןּופ טּונימ רעדע"
 רע רעכלעװ ּוצ ,ךיז טּפַאש רע סָאװ ,טלעװ ןיײז זיא ןּבעל

 סנשטנעמ ַא ךָאנ ןעמ טגָאז םעד ךרוד ,קירּוצ ךָאנרעד טייג .

 ,טלעװ ןייז ןיא קעװַא ןץיא רע -- ."ומלועל ךלהש, :טיוט
 ןפַאשעג ךיז טָאה שטנעמ רעד סָאװ ,טלעװ יד ןעמ טניימ סָאד

 יַאֹּב רעד ,רצוי רעד ןיא שטנעמ רעד םירָאװ .ןּבעל ןייז ךרּוד

 .רַאפ ךימ טסָאה ,.הריצי יד זיא ןּבעל ןײז ןּוא ,רעפַאש

 ? ןּוז ןיימ ,ןענַאטש .
 .עלַאמס סָאד ,טרעהעגּוצ ךיז סַאזקרעמפיוא טָאה לאיחי

 .יִלֵאק יד ןיײרַא רעמע ןיא טלמַאזעגניא רעטײװ טָאה לדיי
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 :ןּבױהעגנָא רעדיװ רע טָאה עליװ ַא ךָאנ ןּוא עינָאפ
 ,תורישע ןייא.ןעלמַאז סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ ןענעז סע --

 ןענעז סע ןּוא .טלעװ רעד ןּופ תואנה עלַא ךיז ןוטּוצנָא ידּכ

 טימ ןָא ךיז ןסערפ ,הרוּת ןייא ךיז ןעלמַאז סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ

 סָאװ ,יד ייס רעּבָא .אּבה-סלועל.קלח ךס ַא ןעּבָאה ּוצ ידּכ ,תווצמ-
 ,תווצמ ןּוא הרוּת ןָא-ןעלמַאז סָאװ ,יד ייס ןּוא ,תורישע ןָא:ןעלמַאז
 ליװ .ןעניװעג רעײז ייּב ןרילרַאפ יז ,ךיילג עדייּב ןענעז

 טימ טעטַאּפעג רעכייּב ערעײז ןעּבָאה סָאװ ,יד יװ טק נוּפ

 ןעװעג ,שרעדנַא טשינ ךיוא ערעדנַא יד ןענעז ױזַא ,ןסע

 רעײז טימ ןּבָאה ײז ...רעפיוז.הװצמ ןּוא רעסערפ הרוּת רָאנ

 ןרעװ טעװ ןענרעל רעײז ןופ ,ןּוטעגפיוא טשינרָאג ןענרעל

 ערעכעה יד ּוצ געװ ןפיוא ייז ןגײל ךיז ןלעװ סָאװ ,רענייטש
 סָאװ ,ןכײט ןיא טלדנַאװרַאפ ןרעװ תװצמ ערעײז ,ןטלעװ

 ..ןעלמיה יד ּוצ ,טייז רענעי ףיוא ןזָאלרעּבירַא טשינ יז ןלעװ
 גירנפלעה ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעגּוצ טסנרע טָאה לאיחי

 ,טעּברַא רעד ןיא גיטייצכײלג
 בעװ רעד זיא סָאװ ?ןּוט ןעמ ףרַאדַאּב ןעד סָאװ רָאנ,

 ײּב ךיז טלקָאש ןּוא לדיי.עלָאמס סָאד טגערפ -- ;ןּבעל ןּופ

 ךיא ןּבעל ןּופ ליצ רעד -- .ארמג רעד ײּב יװ ,טעּברַא ןייז

 .רעפעשַאּב םעד טָאג ןיא ךיז ןטפעהַאּב ּוצ טריפ סָאװ ,רעד

 טימ ךיז ןטפצהַאּב ּוצ תוגרדמ ירד ָאד ןענעז שטנעמ םייּב
 ענייז ןּוטּוצכָאנ -- עטּושּפ ַא ןיא הגרדמ עטשרע יד :טָאג
 ךיוא ןעימַאּב ךיז שטנעמ רעד לָאז ,טכערעג ןיא טָאג .,,תודמ-

 שטנעמ רעד לָאז ,גיומערַאּברעד ויא טָאג .טכערעג ןייז ּוצ

 .טײטש סָאװ ,ךַאז רעדעי ןגעװ ןּוא .גידמערַאּברעד ןייז ךיוא

 רע יװ ,ןטכַארטַאּב ךיז רע ףרַאד ,ןּוט ּוצ שטנעמ םעד רָאפ
 ,ןּבעגּפָא ןוּבשהו-ןיד טּוג ךיז ףרַאד רע ןּוא ,חילש ססָאג ןיא
 : ..טרָא ןיז ףיא ןּוטעג טָאג ,לשמל ,טלָאװ'ס יװ

 טָאה םלוע.לש-ונוּבר רעד .געװ רעטּושּפ רעד ןיא סָאד
 צרעכעה ַא שטנעמ םעד טזָאלעגרעּביא דסח ןיז טימ רעּבָא
 ,םעד ךרּוד זיא סָאד ןּוא .םיא ןיא ןטפעהַאּב ּוצ ךיז -- הגרדמ
 ןיז ןרעװ לָאז רע ,שטנעמ םעד ןּבילקעגסיוא טָאה רע סָאװ
 סמדא רַאפ ,רעירפ ,תישארּב ימי תשש ןופ ףַאשַאּב ןיא ףּתּוש
 *רָאג טָאה רע .ךאלמ תניחבּב ןעװעג שטנעמ רעד זיא ,דניז -
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 טָאה ץלַא .םוקלופ ןעװעג ןיא טלעװ יד לײװ ,טפרַאדַאּב טשינ
 זיא ,ןעמדא ןּופ דניז יד ךרּוד ,גיטרַאפ ןענּופעג שנעמ רעד
 לײװ !ןרָאװעג-ןּביױהרעד אטח םעד ךיוד רע ןיא סָאװרַאפ ןוא ,ןרָאװעג-ןּבױהרעד זיא שטנעמ רעד רעּבָא ,ןלַאפעג טלעװ יד
 ןמחמ טשינ ,םיא ןיא ןטפעהַאּב ךיז לָאז שטנעמ רעד זַא ,ליװ טָאג ,..הריחּב יד טָאה רע זַא ,ןזיװעגסױרַא טָאה שטנעמ רעד
 ,לשמל ,םיכאלמ יד יװ ,טשינ הרירּב ערעדנַא ןייק טָאה רע
 ,שטנעמ םעד ,םיא סָאה טָאג ,ןליװ ןטּוג םענעגײא ןּופ רָאנ
 .סיוא ןיא ָאזלַא ,טײטשַאּב טלעװ רעד ףיוא הדבוע סנשטנעמ םעד .דניז רעטשרע רעד ךָאנ ןרָאװעג-עילַאק ןזיא סָאװ ,סָאד ןייזיאלממ ,ןרעסעבּוצסױא געװ םעד טזָאלעגרעּביא
 ..טלעװ רעד ןּופ ףַאשַאּב ןיא םיא ּוצ ףּתּוש ַא טרעװ ןוא טָאג טימ ךיז רע טּפעהַאּב םעד ךרוד .עטכעלש סָאד ןרעסעּב

 יי ,,,"ןסירעגרעּביא טשינ ןוא קרַאטש ןענעז ,טָאג טימ םיא .ןטפעהַאּב עכלעװ ,קירטש יד יצ ,ןקיקכָאנ לָאמ טעדעי ןענָאק לָאז רע ידּכ ,ןּבעל גילײה ןּוא ןײר ַא ךרוד ײס ןוא ,טלעװ  ףעד ףיוא סעּפע ןטכיררַאפ ךרוד ייס ןּוא ,תובוט תודמ ענײז ךרּוד ייס -- ןגעװ ײרד עלַא ךרּוד טָאג טימ ןטּפָאהַאּב ןיא שטנעמ רעד זַא ,רעסעּב ןזיא םעד ךרוד ,הואג ןיא ןלַאפנײרַא טכייל רעײז ןָאק ןעמ ,ןסירעגרעּביא ןיא טָאג ּוצ געװ ןייז ןַא ,ןסיװ טשינרָאג ןָאק שטנעמ רעד .ןסייררעּביא ךיז ןָאק רע לײװ ,רעכעלרעפעג ַא רעײז רע זיא עקַאט רַאפרעד ןּוא ,רעניד ַא ןּוא רעלעדייא ןַא רעײז זיא געװ רעד .הרהטו השּודק ךרּוד רָאנ ןעמ ןָאק םיא טימ ךיז ןטפעהַאּב ,רוהטו שודק ַא ןיא טָאג :הגרדמ עטירד ַא ןַארַאפ ךָאנ רעּבָא ןיא סע
 ,,,טציא ןיִּב יװ רעגיטכיװ ליפ ןעמּוקעגרָאפ ערעל רעד ךרוד ךיז ןיא לגני סָאד .דימלּת רענעגרָאּבראפ ןייז ןרָאװעג ןיא רעכלעװ ,לאיחי ןגירעי.ןצרעפ םיוק םעד ןּבעגעגרעּביא לדיי.עלָאמס סָאד טָאה סערעל עכעלנע ךָאנ ןוא  עגיזָאדיד טָא

| 
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 8 לטיּפַאק

 ?חר ןוא םָקעִי

 ףעד טימ רעמשטערק רעד ןיא טנװָא ןַא ןיא לָאמניײא

 .יִתֹּבש םעד ןיא ,לרעקלַא ןיא ךיז ייּב ןענַאטשעג עקרעמשטערק

 ,טסײה סָאד -- "ןפנָארּב טלעטשעג, ןּבָאה ןּוא לּביטש ןגיד

 ףעד ןיא רעסַאװ רעמע ןַא ןסָאגעגנײרַא טָאה רעמשטערק רעד

 .םױרַא טימ טָאה עקרעמשטערק יד ןּוא ,ןפנָארּב טימ עײַאּב

 לקניװ ַא ןיא .ןשימ ,ןײא ןיא ןטלַאהעג לּברַא עטצרַאשעג

 רעײז ךיז טָאה ןּוּצ לאיחי ןסעזעג ןיא לשיט ןײז יב

 ;יד ,ןוגיניארמג ַא טימ טנרעלעג ןּוא רפס ַא רעּביא טלקַאשעג

 :רעמשטערק םּוצ ןפּורעגנָא ךיז טָאה עקרעמשטערק

 סע ,ףלָאװהמלש ,ןגָאז ריד לעװ ךיא סָאװ ,טסײװ --

 ןעלוײר רַאפ תילכּת ַא ןגעװ ןרעלק לָאז ןעמ זַא ,טײצ ןיא

 : זהשעמ יד זיא סָאװ --

 ."סעשזדנעװס, טיוה יד זַא ,סיוא רימ ךיז טזײװ סע --

 .ייריא ףיוא ןיוש (ךיז טסיּב}

 1 ןייא סעּפע ריד טלַאפ סָאװ ,יִא --

 .דער ךיא סָאװ ,ןיוש סייוװ ךיא --

 . .עג סיװעקָא ןיא רעסַאװ סָאד טכַאז טָאה רעטָאפ רעד

 .םעד ףיוא ןגױא יד טימ גידנעקניוו ,ןפורעגנָא ךיז ןּוא ןסָאג

 | יב : ןלאיחי ןגידנציז

 ,רָאי רָאּפַא טנרעל רע ןעװ ?לגני סָאד טסעז ּוד --

 ןרעװ טײל רעסיױרג ַא םיא ןּופ ןָאק

 ךיא ּבָאה לגני ןפיױא .עקַאט ךָאד ךיא גָאז סָאד --

 גױא ןַא גנַאל ןיוש
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 ףלֲאֹּב רימ רע זיא ,ןעזעג רָאנ םיא ּבָאה ךיא זַא --

 | .ןרָאװענןלעפעג
 ,עטַאט ַא סעּפע ךָאד טזיּב ?ּוטסעשטּומעלַאּב סָאװ זיא --

 !ןּפַאכסױא ריד ייּב םיא לָאז ןעמ ןַא ,ּוטסליװ סָאװ
 ןיא רע !ןּפַאכסױא רימ יב טעװ ןעמ ,טסײה סָאװ --

 סָאװ ,טסײװ ּוד !םיא רַאפ ןוָאל ןימ ךיא לעװ ןטכעש ,רעניימי
 !טײקגינײלק ַא !ןקיּפסױא לגניי ַאזַא ןופ ךיז ןָאק סע

 ישטערק יד טגָאז --!טשינ ךימ קערשרעד ,ףלָאװ-המלש --

 ,טנעה עטעקַאנ יד רעּביא לָּברֲא יד  ּפָארַא-טרַאש ןוא עקרעמ

 ןלמיה ןיא עטַאט ,יאולה -- ,טייקמּורפ טימ ןגיוא יד טזיײלגרַאפ
 !עטַאט ַא סעּפע ךָאד טסיּב ,ּוטסטרַאװ עשז-סָאװ ףיוא

 יד געװו ןפיוא ,!לאיחי ּוצ ןעגנַאגעּפוצ ּפלָאװהמלש זיא

 ךיז ןּוא טנעה יד ןּופ טזָאלעגּפָארַא עטָאּפַאק רעד ןּופ לּברַא

 ; ןפּורעגנָא

 ?קסֹוע סָאד ּוטסיּב סָאװ ןיא --

 ,לאיחי טנָאז - ,ןײרַא לרפס ַא ןיא קּוק ךיא -
 --טשינ רימ טלעפעג ,לאיחי ,סנייא רָאנ !ןייפ רעייז --

 ןיא לךיי.עלָאמס םּוצ סױרַא טּפָא טסײג ּוד זַא ,טרעהעג באה'כי
 {ןּוט ּוצ טסָאה ןעמעװ טימ ,טסײװ ּוד ,ןײרַא-ד ;ַאװ

 :טרעפטנעעג רעטלטיורַאפ ַא טָאה לאיחי

 !טטכעלש ןיק ןדער טשינ דיי ןייק ףיוא רָאט ןעמ --

 .ךיי רעמּורפ ַא ןיא לדײ.עלָאמס סָאד

 סָאד .לאיחי ,טײל עכלעזַא טימ ןײרַא טשיג ךיד זָאל --

 ירעל ליװ ןעמ ןַא !שטנעמ רעטּושּפ ַא -- ריד ךיא גָאז
 7 ?ןענרעל טסליװ -- .ערעדנַא ײּב ךיוא ןעמ ןעק ,ןענ

 ,יאדוַא --

 ףיא לעװ ,םעדייא ןײמ ןרעװ טסעװ !סָאװ ּוטסײװ --
 !ּוצרעד ּוטסגָאז סָאװ ,הבישי ַא ןיא ןקיש ךיד

 ןוא דרע רעד ּוצ ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה לאיחי
 ;טרעּפטנעעגּפָא

 ךָאד ךיא לעװ ,םימשה ןמ ְךָאד סע ןיא םּתסהןִמ --

 ..ןיײנ -- ןגָאז טשינ

 ןיא רע ,בוטילזמ ןלאיחי גָאז ,וטסייטש סָאװ ,הּכלמ --

 ,רעמשטערק רעד סיוא:טפּור -- !רערעזנּוא ןיוש

 .16 ,דייםיִליהּת רעד ,סַא םולש
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 ןיא לפעליּפעש םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה עקרעמשטערק יד
 ,ןּפַאכמּורַא טלָאװעג םיא ןיא ן,איחי ּוצ ןפָאלעגּוצ ,ןײרַא סַאפ
 רעד טימ טלעטשרַאּפ װיטקניטסניא ךיז טָאה לגני עמּורּפ סָאד
 .רעװ טימ טײקכעלטרעצ ריא רעּבירעד רעטּומ יד טָאה .טנַאה
 :טגנערּבעגסױרַא רעט

 ן"ןעילדָאמ, ןיא ןיא ךיד וטסלַאה סָאװ ,דניק ןיימ --
 -- {ןיוש ּוטסָאה ןסעגעג ,ןשלה ריד ךָאד ןּומ ץראה סָאד
 .עט ףיט ַא רעמַאק םעד ןּופ ןײרא רָאנ ּפָאכ !לזײר !לזייר
 .סלאיחי רַאפ ךערָאװצ ןשירפ לסיּב ַא טימ ענעטעמס לרעל
 ,רעטכָאט רעד ּוצ סױא יז טפּור -- !ןגעװ

 / םירעמ רַאפ ,ןענעװַאדיבירעמ טשרעוצ ךָאד ןומ רע --
 ַא טימ רעמשטערק רעד טגָאז -- !ןסע טשינ ךָאד רע טעװ
 ןיא סעּפע ךױא ןיוש טסײװ רע זַא 2 דנזײװ ,ןלאיחי ּוצ ךַאמ
 | | ,..ןכַאז יד

 ףעגעלעג ןײז ףױא ןגעלעג זיא לא'חי ןעװ ,טכאניײיּב
 םיצּולּפ רע טָאה ,עטכערעג יד ןּופ ףָאלש םעד ןפָאלשעג ןּוא
 ,סכײװ ןּוא סמערַאװ סעּפע םּורא םיא טמענ סע יװ ,טליפרעד
 טמולח רע ןַא ,טנײמעג טָאה רע ..טּוג ױזַא םיא סע ןוא
 ענעגרָאּבראפ יד ןופ םענייא ןיא ךיז רע טניפעג םולח ןיא
 ,רהז ןגילײה ןיא ךיז סדער סע עכלעװ ןגעװ ,תולכיה עשילמיה
 ,עּביל ןּופ לכיה םעד ןיא -- ,ףױא ךד ןטלאה םיקידצ יד ּואװ
 ,םיא רעּביא טכיופיוא יד טָאה סָאװ ,ךאלמ רעד ןכלעװ ןיא
 םיקידצ יד ןשיװצ עַּביל יד ןקעװרעד ּוצ עּבאגפיוא יד טָאה
 יד ּוצ עגירעדינ יד ןּופ עּביל יד .םלֹוע-לשרונֹוּבר םעד ןוא
 ,ןטלעװ עטשרעּביוא

 ענעי ןופ ,עביל רעשילמיה ןּופ יזַא טמולח רע יװ
 ,גנּיי ַא ךיז ןּבענ טעז ןּוא ןגױא יד ףױא רע טנפע ,ןטלעװ
 םיא ןּבעג טלּפַאצ סָאװ ,בײ7 שילדיימ גידמעסָא טשרּוד טימ
 טדער יז ,,טפאשקנעּב סיורג טימ םיא ּוּצ ךיז טעשטשעיּפ ןוא
 ךָאנ ךיז ןָאק רע ,ןצנאגניא טרעטיצ-רָאנ ,טשינ טרָאװ ןייק
 טשינ ךיז ליװ רע רעדָא ,ןוּבשחו ןיד ןייק ןּבעגּפָא טשינ ןײלַא
 .גידעּבעל ַא זיא ,םּורֵא םיא טמענ סָאװ ,סָאד ןזַא ,ןּבעגּפָא
 ץירּוצ רע טכַאמרַאפ טּונימ ַא ףיוא ,סנײז יװ ,ּבײל ךעלשטנעמ
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 .ַאװ ןּוא טײקטַאלג יד זַא ,ץלַא ךָאנ ךיז טכַאד םיא ,ןגיױא יד
 ,טלעװ רעד ןּופ טשינ ןיא ,םּורַא םיא טמענ סָאװ ,טייקמער
 טלקיו רע ..דסח רעד ןטָאנקעגנײא ןיא טײקמערַאװ רעד ןיא
 ןליװ - ןצנַאנניא טרעװ ןּוא ןטָאּברַאפ עלַא ןּופ סױרַא ךיז

 ,.ףיונוצ ךיז ןעמּיק ןליװ ןּוא דסח ,(ןוצר)

 ַא ןיא טלַאפ רע .,טּוט רע סָאװ ,ןיוש רֶע טסיײװ טציא

 השודק רעד טימ ןדנַאּב עלַא רעּביא טדיינש רע ,ןײרַא עלקה:ףּכ
 םעד ןּופ ךיז ןסײריצסױרַא ןּוא ןקערשוצּפָא ךיז ידּכ ,,,הרהטו

 טלַאטשעג ןיא טסײג רעזײּב רעד ,תיליל יד ןכלעװ ןיא ,ּבעװעג
 .רָאפ ךיז רע טװאּורּפ ,טּבעװעגנײא םיא טָאה ,יורפ ַא ןופ

 ןיא ףושיּכ רעד ..,םונהיג ןיא םיונע עכעלקערש עלַא ןלעטש

 ףטײק ענרעזייא טימ טדימשעגּוצ םיא טלַאה ןּוא קרַאטש רעייז

 סָאװ ,שטנעמ ַא יװ ןּוא .,ךַאװ ןיוש רעּבָא ןיא ןסיװעג ןייז
 ױזַא ,טשינ ןָאק ןּוא םולח ןוײּב ַא ןּופ ןסײרסױרַא ךיז ליװ

 , איסמערָא עריא ןּופ סױרַא ךיז רע טסייר

 ..ןצכולש ַא ןיא סיא.טײג ,טנײװ םיא ןּבענ שפנ סָאד

 טמוק ערהירצי רעד .תונמחר ַא םיא ןיא ךיז טקעװרעד סע
 ; דײר-ףָארטש טימ םיא ּוצ טדער ,ףליהּוצ ךיוא

 רַאפ ךיד טסלַאה ּוד זַא ,ּוטסיּב סָאװ ןּוא ,ּוטסיּב רעװ,

 .ידיי ַא שייבמ טסיּב ּוד ןּוא ,הואג ןיא סָאד ?רוהסו שודק ַא

 ,גּויז ןייד סיװעג ןיא סָאװ ,ַאזַא ךָאנ ּוצרעד !רעטכָאט עש

 ,טניימ יז ןּוא !הרהטו השּודקּב ריא טימ ןיײז טסעװ ּוד ןוא !
 פסיּבַא ךיז רָאנ ליװ יז ,טשינ סטכעלש ןיק רָאג ,הלילח
 סע .,,ריד ןיא גוויז םעד טליפ יז ליײװ ,ןייז.קשנמ ןּוא.קּבחמ

 .קשנמו-קּבחמ ךיוא טָאה וניבא-בקעי ,,,טשינ הריבע ןייק רָאג זיא

 ,ןרָאװעג.זױּפשטנַא םיא ּוצ ךָאנ ןיא יז רעדייא ,ןעלחר ןעװעג
 .ּבקעי יװ ,קידצ רערעסערג ןיק טשינ ךָאד טסיּב ּוד ןוא
 * .,וניּבא

 ערה.רצי רעד רָאנ סָאװ ,דיײר-ףָארטש עכלעזַא ךָאנ ןּוא

 ןָא;טדניצ ןלַאה ןייז ףיוא ןענײװ ריא ,רקיע רעד ןּוא ..,ןעק
 יענ ּוצ ,ץלַא ףיוא טיײרג זיא רע .תונמחר ןופ רעייפ סיורג ַא
 םירָאװ .ןענערּב ּוצ ךיז םונהיג ןיא ,הריבע יד ךיז ףיוא ןעמ

 ,רוציקּב ,רעשל.ןיא רָאג טציא ןיוש ןיא ריא וצ תונמחר סָאד
 יַאֹּב הריבע רעד ןּופ ענָאקעג טשינ ןפוא.יאב ךיז טָאה רע
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 טָאה רע סָאװ ,ןעניז ןפיוא ןעמּוקעג םיא ןיא סע זיּב ,ןעיירפ
 ּוצ טדערעגנָא םיא טָאה ערפיטוּפ תעשּב ,ףסוי זַא, ;: טנרעלעג
 ,ריא ןּופ ןעײרפַאּב רעירפ טנָאקעג טשינ ךיז טָאה ,סטכעלש
 .עג סכקעי רעטָאפ ןיז טנָאמרעד טשינ ךיז טָאה רע ויּב
 ,,,*טלַאטש

 רעד ןּופ סױרַא.טמיװש ,םעד ןגעװ טרעלק רע יװ ןוא
 ןעזעג רעטָאפ םעד טָאה רע יװ יװַא ,םינּפ סהשמ-ךּורְּב טכַאנ
 .סיוא ןּוא טרעצעגסיוא ױזַא ןיא םינּפ ןיז ,לָאמ ןטצעל םוצ
 ןּופ סיױרַא ףרַאש ןצרַאטש רענײּב ןקַאּב יד זַא ,טרעגָאמעג
 סיורג רַאפ טרעצעגּפָא ױזַא ,ךעּבענ ,רע ןיא סָאד .טיוה רעד
 ןיש טמּוק טציא ,ןּברָאטשעג ןיא עמַאמ יד לײװ ,שפנ-תמגע
 רעד רַאפ !רעדנּואװ ַא רָאנ ,ףליהוצ ךיוא םינַּפ סעמַאמ רעד
 ,זַא טשינ ךיז טמעש ןּוא ױזַא טשינ ךיז רע טקערש ןעמַאמ
 רע טעז טציא .,.תמאהיסלוע ןפיוא ןיוש ךָאד ןיא יז שטָאכ
 רָאה יד ןוא ,טשימעג ךעלױרג ןזיא סָאװ ,דרָאּב סנטַאט םעד
 ײּב ןעײטש תואּפ יד זַא ,ףיײטש גידתונמחרמוא ױזַא ןננעז
 זַא ,סױא גנַאל ױזַא ךיז טיצ ןלַאה רעניד ןייז ןּוא פָא םיא
 ןופ סיױרַא (רעריזײּפש) טשװ םעד ךעלרעּפמײשַאּב טעז ןעמ
 ,םיא

 טײקלקנוט רעד ןיפ םינּפ סרעטָאפ םעד ױזַא טעז רע יװ
 .ןזָאל טנעה ענײז .טלעק עגיטסָארפ ַא םּורַא םיא טמענ ,סױרַא
 רַאפ ןגױצעגסיוא רעטעקַאנ ַא טגיל רע -- ,'דסח; םעד סױרַא
 םיא טמענ דנַאש עפיט ןּוא עסיורג ַא .ןגױא סרעטָאפ ןײז
 לָאז רע ,ןשיק ןיא ןגױא עניײז ןײא-טּבָארג רע זַא ױזַא ,םּורַא
 סע רעּבָא ,רעטנעג םיא ּוצ ךיז טקירד "דסח, רעד .ןעז טשינ
 ַא יװ ..הריבע ןױלּב זיא סע ,טשינ "דסח, ןײק ןיוש ןיא
 :סמערָא עריא ןּופ סױרַא.סײר ַא ךיז רע טיג ,םערּוטש

 !הריּבע עסױרג ַא זיא סע .טשינ רָאט ןעמ --
 .לֵאק רעד ןיא רעטעקַאניּבלַאה ַא ןיש טייטש רע ןוא

 ייוצ ןופ ןסימשעג טרעװ רע ןּוא .טכַאנ רעשירעטּומפיטש רעט
 ןּופ ןוא ןטַאט ןרַאפ הּפרח ןּוא דנַאש רעד ןופ -- ,רעטיר
 עלַא טסײװ טָאג :רע טָאה טסײרט ןייא רָאנ ,,,ריא ּוצ תונמחר
 ןײמ טסּואװַאּב זיא ריב :טײטש סע יװ ,ןעקנַאדעג ענײז
 ןוא !ןלַאפרַאפ ןיוש ךָאד ןיא סע ?..הטרח ןיימ ןּוא הואּת
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 :ךלמה-דוד ןּופ רעטרעװ יד ןפיל ענײז טימ טלמַאטש רע

 טסײג ןגילייה ןיד ןּוא ,םינּפ ןיד ןּופ ּפָא טשינ ךימ ףרַאװ,
 "ןרימ ןופ ּפָא טשינ ּוט

 ןיא ;ונמחר סָאד ,טרעקרַאפ .טשינרָאג רע טָאה ריא ּוצ
 טָאה טָאג ןַא ,גידלּוש ,ךעּבענ ,יז זיא סָאװ ,,,רעגיצרַאה ךָאנ

 1 גויז ריא ךָאנ רעגַאּב ןסײה ַא ץרַאה ריא ןיא ןּבעגעגנײרַא
 טלעטש ,"גּוויז, טרָאװ םעד ןּופ ױזַא טרעלק רע יװ ןּוא

 טימ טעװ עכלעװ ,עטרעשַאּב ןײז רַאפ רָאפ ןיוש יז ךיז רע

 סָאד סָאװ ,טשינ רע טסײװ רָאלק .הרהטו השּודקּב ןייז םיא

 ןיא סע סָאװ ,ןעמּונעגמּורַא ץלַא טָאה טרָאװ סָאד רָאנ ,טײטַאּב
 ,םיא ןּופ לײט ַא ןעװעג ןיוש ןיא יז ..ּבײװ.ןּוא:ןַאמ ןשיװצ
 זַא יז רע טָאה סָאד .עניײז ךיוא ןיש ןיא הריבע יד ןּוא
 ןיא טזָאלעגרעּביא יז רע טָאה טציא ןּוא ,ךיז ּוצ ןגיוצעגוצ
 טשינ טרָאװ.טסיײרט ןייא ןיק לָאמּוצ ריא טָאה ןּוא טיױנ ריא

 ןיז רַאפ ארֹומ סיוא ,דניװ-ןּוא.ײװ ןעװעג םיא ןיא ,,,טגָאזעג
 ןײלַא ריד רַאפ ,טָאג, ...ערה-רצי ןייז רעּביא ןּוא רעפעשַאּב
 | ,*! טגידניזעג ךיא ּבָאה

 רַאפ טיונ ןיײז טיױרטרַאפ רע טָאה ,דלַאװ ןיא ,רעטעּפש
 .ָאמס סָאד ןַא ,רעכיז ןעװעג ךָאד זיא רע .םענײז ןיּבר םעד
 ןּוטעגסיוא ,טעקַאנ ןײטש םיא טעז רע ןַא .ץלַא טסײװ לדײ.על
 ךיא ,טלַאטשעג סטָאג ,םיקולא.םלצ רעד ןּוא .תװצמ עלַא ןופ
 ,םינּפ ןפיוא עילַאק םיא ייּב

 -.טעשטעילַאקעצ המשנ ןײמ ּכָאה ךיא זַא ,סײװ ךיא --
 ,ןיּבר ןייז רַאפ טנייװעג רע טָאה

 ;טרסּומעגסיױא םיא טָאה רענייז יּבר רעד רעּבָא
 ףיי ַא ,טרעקרַאפ {ןדער ּוצ ױזַא ןיש טשינ ןיא סע --

 יד יװ ױזַא טקנוּפ םירָאװ ,ןטּוג םּוצ ןשטײטסיוא ץלַא זּומ
 יד ,ךיז ײּב טײקנלַאפעג ןּוא הטרח יד ןזיא יוװַא ,הרבע םצע
 זַא ,טצז ןטש רעד ןעװ .השעמ סערה.רצי םעד ,הרוחש-הרמ
 גךיז רע טגָאז ,הרוחש:הרמ ַא ןיא ןיײרַאיטלַאפ שטנעמ רעד
 ,ןפיױלטנַא טשינ ןעמ רָאט ערה-רצי ןרַאפ *! רעניימ ןיוש זיא רע,
 ןּוא ןײרַא.םינּפ ןיא םיא ןעגנירּפש ,ןדיימסיוא טשינ לָאמנייק
 / טשיג ןיא סע םירָאװ !תועוצר ענעגייא ענייז טימ ןגָאלש םיא
 ןעניפעג טשינ ךיז לָאז סע ןכלעװ ןיא ,סטכעלש ַאזַא ןַארַאּפ
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 רעד ןיא סָאד -- ץוצינ רעד ,סטּוג ןופ קנופ ַא ,ץוצינ ַא
 ןּוא ,ןטוג םּוצ עטכעלש סָאד ןדנוּבעגנָא טלַאה סָאװ ,םידָאפ
 רעד ןעװ ..ןעװעטַאר שטנעמ רעד ךיז ןָאק םידָאּפ םעד טימי
 העדּב סָאד טָאה רע רעדָא ךַאז עטכעלש ַא סעּפע טּוט שטנעמ
 :ןגָאז ןּוא הרוחש הרמ ַא ןיא ןלַאפנײרַא טשינ רע ףרַאד ,ןוט וצ
 ןּופ ףרַאד רע ,טרעקרַאפ ,"רענעלַאפרַאפ ַא ןיוש ןיּב ךיא,
 םעד ךרּוד ידּכ ,ןטּוג ןּופ קנופ םעד ןכּווסױא ןטכעלש םעד
 טעװעטַאר לָאמטסנעד ,.הוצמ ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ּוצ הריבע יד
 ףױא ןעמ טּביױה לָאמטסנעד רָאנ ,ןײלַא ךיז רָאנ טשינ ןעמ
 ריד טספרַאד ּוד .סטּוג ןופ הגרדמ רעד ּוצ סטכעלש םצע סָאד
 טשינ סטכעלש םּוש םּוש ןייק טימרעד ,הלילח ,טָאה יז ןַא ,ןגָאז
 עּביל ןּופ רעײפ סיורג ַא טָאג טָאה סָאד ,טרעקרַאפ ,טניײמעג
 טליפעג טָאה יז סָאװ ,גוויז םעד ּוצ ץרַאה ריא ןיא ןדניצעגנָא
 סָאװ ,תומשנ ערעײא .ריד ײּב ךיוא עּבלעזסָאד ןּוא ,ריד ןיא
 .ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ןעקנעּב למיה ןיא טגינייארַאפ ןעװעג ןענעז
 ןיא ןעמדָא ןפַאשַאּב טָאװ טָאג; :ןּבירשעג טײטש סע יװ יױזַא
 זיא המשנ עדעי ,ןכעלּבײװ ַא ןּוא ןכעלנעמ ַא ,"םיפּוצרּפ יײװצ
 ןּוא ןַאמ זיא סָאד -- ,ענײא ןיא סָאװ ,ײװצ ןיא טלייטעצ
 ,ךרע רעד ףיוא ָאד טנעקרעד ךיז ןּבָאה תומשנ ערעייא .,ּבײװ
 יייוװצ רעד ּוצ טפלעה ןײא ןעיצּוצּוצ ןּביוהעגנָא טָאה סע ןוא
 ךיז ּוצ טליפעג ןּבָאה ײז סָאװ ,טפַאשּביל סיורג תמחמ ,רעט
 טײטש סָאװ ,הוצמ רעד ְךָאנ טפַאשקנעּב תמחמ ןּוא ,למיה ןיא
 השּודקּב ןעמַאּוצ ןטפעהַאּב ךיז ןלָאז ײז ןַא ,רָאפ עדײּב ײז
 גוויז רעד זַא ,ןּוז ןיימ ,ןייז ּוטסלָאז ןסיוו םירָאװ .הרהטּבּו
 ןעיטש סָאװ ,םינינע עטסכעה יד ןּופ רענײא ןיא שטנעמ םנופ
 ,ןטלעװ עשילמיה יד ןיא

 ןּוא לדײמ םעד ּוצ ןײג ּוצ ןליופַאּב םיא טָאה רע ןוא
 ןַא :ּוניבָא:בקעי ײּב טײטש סע יװ ...ץרַאה ריא ּוצ ןדער ּוצ
 טרעלָאקעגּפָארַא רע טָאה ,דלעפ ןיא ןלחר ןפָארטעגנָא טָאה רע
 יר ןּוא ןטש רעד סָאװ ,ןעגנּולכיורטש עלַא ןעמונעגקעװַא ןּוא
 םענּורּב ןּופ רעסַאװ סָאד .,.געװ רעייז ףיוא טגיײלעג ןּבָאה תוּפילק
 טָאה טָאג ,ןעמ טניימ סָאד ,ןפױלּוצנגעגטנַא ןעמוקעג ײז ןיא
 ..ןרעדנַא םוצ םעניא ןּופ עּביל ןּופ ןלַאװק יד טנפעעגפיוא

 .סײרטעג ַא לדײ.עלָאמס ןּופ ןעגנַאגעגמײהַא ןיא לאיהי
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 ףןיר עדליװ יד רעמ טָאה רע .רעטרעטײלעג ַא ןּוא ,רעש
 ךיז טָאה סָאװ ,ערהירצי ןּופ הילש ַא רַאפ ןטלַאהעג טשינ
 ןיא יז זַא ,ןויסנ ַא ּוצ םיא ןעגנערּב ּוצ םיא ףיוא טצעזעגנָא
 טָאה ,עשַאּפ רעד ןּופ ןנעג עריא טימ טכָאנרַאפ ןעמוקעגקירוצי

 ,ףסּכעש יד טימ ןָאיטמּוק לחר, :לחר ןָא טנָאמרעד ךיז רע
 ,ּוניבָאבקעי לקיטש ַא יװ ןעמּוקעגרַאפ ךיז זיא ןיילֵא רע
 ערעדנַא עלַא ןּופ רעמ ןעלחר טַאהעגיּביל טָאה ּוניבָאיבקעל
 .ּביל ןרָאט טשינ רע לָאז סָאװרַאפ ןּוא ,"רעּבײװ ערעדנַא
 | ,.1גיויז ןייז ,,,ןּבָאה

 ,ליפעג םעד ןּופ ןעײרפַאּב טנָאקעג טשינ ךיז טָאה לאיחי
 רעדליװ רעד ּוצ ןשרעה ּוצ ןּבױהעגנָא םיא ןיא טָאה סָאװ
 סָאד ןרשּכ ּוצ ןעלטימ ענעדישרַאּפ טכוזעג טָאה רע ןוא ,לזײר
 ןיא םיא ייּב טקירדעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,םיא ןיא ליפעג
 קילּב ַא טימ ןעזעג יז טָאה רע ןעװ .תונמחר ףירגַאּב םעד
 ןפרַאװ ריא ףיוא הגנגּב טציא טגעלפ רע סָאװ ,סיײז ַא ןופ
 ןּופ םיא ףיוא טקּוקעג טָאה יז ןעװ ,ןטכַאנ-וצ.גָאטיײרּפ יד ןיא
 זיא יז זַא ןזיװעגסיוא םיא ךיז טָאה ,שיט טײז רעטײװצ רעד
 זיא טמעשרַאפ ןּוא גירעיורפ .טמעשרַאפ ןּוא גירעיווט רעײז
 רעּבָא טָאה טײקטמעשרַאפ ןּוא טייקגירעיורט יד ,םיא ּבילוצ יז
 סָאװ ,ןח ןרעײט ַא רעײז ןסָאגעגסױא ריא ףױא גיטייצנייא
 ןיא ץרַאה ןײז ןּוא .תוקיתמ רַאפ ץוַאה סָאד ןײגעצ טכַאמ
 טקיקעג טָאה רע .ריא ּוצ טיײקכעלטרעצ טימ ןרָאװעג-ןסָאגעגנָא
 סָאװ ,ךעלרעה עצרַאװש עגנַאל יד ףיוא טייקגיטשרּוד סיורג טימ
 סָאד זַא ,םעד ןגעװ טרעלקעג ,ןעלּפָא.ןגיוא יד ט קעדַאּב ןּבָאה
 טימ ןסָאגעגנָא ןּוא טכַאמעג-ןיש ױזַא יז םלוע-ארוּב רעד טָאה
 טימ ןעיצּוצ לָאז סע ידּכ !סָאװ ידֹּכ ,,,ידּכ ,עּביל ןיא ןח
 ,טָאג ןָא ןעקנעדעג לָאז רע ןּוא ,ץרַאה סשטנעמ םעד דסח
 יד ןעזעג ןוא זלַאה ןלעקנּוט ריא ףיוא טקוקעג טָאה רצ
 רעלעדיײא ןַא טימ ןגיוצעגרעּביא ןענעז סָאװ ,ךעלרעדָא עיולּב
 ןכַאמ ּוצ הכרב ַא קשח סיורג טַאהעג טָאה רע .טיױה רעלעקנוט
 ףע סָאװ ,טייקנייש רעד רַאפ םלוע-לש-ונוּבר םעד ןעקנַאד ּוצ ןוא
 הכרּב ַא רַאפ סָאװ ,טסואװעג טשינ טָאה רע רָאנ .ןפַאשַאּב טָאה
 ןח רעּביא ןּוא טײקנײש רעּביא טכַאמ ןעמ

 ,הצע טניּבר ןײז ןגלָאפ ּוצ ךיז ייּב טכַאמעגּפָא טָאה רע
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 סָאװ ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע .לריײמ ןופ ץרַאה ןפיוא ןדער ּוצ
 ייא טַאהעג טָאה רע ןעװ .ןוטעג טָאה בקעי רעטָאפ רעזנוא

 ,ייז ּוצ טקישעג רע טָאה ,ןהאל ןּוא ןעלחר טימ ןדערּוצרעּב

 ךיא ָאד .ףָאש יד וצ ןײרַא.דלעפ ןיא םיא ּוצ ןעמּוק ןלָאז יז זַא

 רע טָאה .ןירעפעש יד ןעװעג לחר ,יז רָאנ ,רע טשינ רעֶּבָא
 ךיא ןּוא ,טשינ שטנעמ ןײק טעז סע יצ ,טקּוקעגמּוא ךיז

 ףרָאד ,לרעסַאװ םּוצ לזײר רעדליװ רעד ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא

 .תנעג עריא טעשַאּפ יז ּואװ ,ןגייווצ.הנעשוה יד ןשיװצ

 טימ ןדער ּוצ ןעמּוקעגנָא טשינ םיא ןיא טכײל ױזַא/
 .ץרַאה ריא ףיוא *ןלחר,

 טערָאנעגנײא םינּפ ריא טימ ןגעלעג ןיא לזיר עדליװ יד

 ןּוא דנַאש רַאפ טנערּבעג טָאה םינּפ ריא .רעזערג יד ןשיװצ

 .ירפ .טייקטכיײפ.רעזערג רעד טימ טליקעג ךיז טָאה יז ,גָאטײװ

 טגיל ױזַא ,ךיט םּוצ ןנעג עריא טימ סױרַא יז ןזיא סנגרָאמ
 ועד טימ עטַאט רעד ,ןסע ןעגנַאגעגמײהַא טשינ ,ןיוש יז
 .ספרָאד ַא טנייה זיא טקנוּפ) קנעש ןיא ןעמּונרַאפ ןענעז ןעמַאמ

 ןֶָא ןסעגרַאפ עלַא ןּבָאה ,ןּוט ּוצ ָאד ליפ ןיא סע .(בוט-םויו

 ףיוא טקעדטנַא טָאה יז ןעװ ,ןרָאװעג-טשַאררעּביא זיא יז ,ריא

 דנַאש רַאפ ,ןגיוא עריא ןּופ ןענּורעג ןענעז סָאװ ,ןרערט טנעה עריא

 רעד ףיוא ךיז.ןפרָאװעג סיפ עטעקַאנ יד טימ יז טָאה סעּכ ןּוא

 ןשיװצ ךיז.טרַאש רעצימע יװ ,יז טרעהרעד םעדניא ,עקנָאל

 יז טקיש ,טשינ יז ןיא עגידנקערש ןייק ,.,רעטעלּב-הנעשוה יד
 טגָאי םּורַאיטּונימ ַא ןיא ,ןקּוקכָאנ קערוּב טנוה םעד סױרַא

 .רעטיר.הנעשוה יד ןּופ ןלאיחי סױרַא קערוּב
 ןָאיטּבײה ,ףױא-ּפַאכ ַא ךיז יז טיג ,םיא טעזרעד יז יװ

 ןנעג ןּופ םרּוטש ַא רָאנ טעז לאיחי ,םיא ןּופ קעװַא ןעילפ ּוצ

 ,עגירָאה.ץרַאװש ַא ,יז ןּוא ,ןָאטּבײרט קערוּב סָאװ ,ריא ךָאנ

 | .סיוארָאפ ,טעשָאלּפעצ
 טימ ןעמּוקעגסױרַא ןיּב ךיא !ײטש !לזײר !לזייר --

 .ןדערוצרעּביא סעּפע ריד
 פִא ךיז טלעטש ײז ןּוא -- !ןיוש ןּוא טשינ ?יװ ךיא --

 | | .זנעג עריא ןשיװצ
 ןשיװצ קערוּב ןּוא ,ָאד טײטש רע ןּוא ,טרָאד יז טייטש

 .ןּוט לָאז רע סָאװ טשינ טסייװ רע ןּוא ,ײז
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 ןעװעג ןענעז תומשנ ערעזנוא זַא ,ןײז.ןסיװ טסלָאז -|

 / ןרָאװעג.ןריוּבעג ןענעז רימ רעדייא ,למיה ןיא ןטפָאהַאּב

 ןיא ןטּפָאהַאּב ןעװעג טשינ ןענעז תומשנ ערעזנּוא --

 ,טנשקערַאפ יז טגָאז -,ןרָאװעג-ןריוּבעג ןענעז רימ רעדייא ,למיה

 טגירק -- ,גוויז ַא ןענעז רימ זַא ,ןייז.ןסיװ טסלָאז --

 .ןושל רע

 ,גוויז ןייק טשינ ןענעז רימ --

 רעד ךָאד ןיא סָאד ןרימ וצ ױזַא ּוטסּולג ןעד סָאװ ,ּונ --

 יקלח ןטײװצ ןייז ךָאנ טסּולג סָאװ ,ריד ןיא גוויִז

 | !ןיוש ןּוא טשינ טסּולג ךיא --

 .,הוצמ ַא ּוצ ןּבױהרעד הריבע יד ןפרַאד רימ --

 | !ןיש ןּוא טשינ ךיא ליװ--
 +רעטכָאט עשידיי ַא ךָאד טזיּב ּוד ! סָאװרַאפ --

 !רעטכעלש ַא טזיּב ּוד לי --

 סע טָאה ןעמ רָאנ ,רעטכעלש ןײק טשינ ןיּב ךיא'--

 ּוד ,אטח ןייק ןיא ןלַאפוצנײרַא טשינ ידּכ ,ןּוט ױזַא טפרַאדעג

 ןיא ןטלַאה ךיז ןזּומ רימ ןּוא ,עטרעשַאּב ןיימ ןיוש ךָאד טזיּב

 הוצמ יד ןיז ּוצ םײקמ ןּבָאה-היכז יד ןלָאז רימ ידּכ ,טייקנײר

 ןוא ןָאט ןעמורפ ַא ןיא רע טגָאז -- ,רעדניק ןּכָאה ּוצ ןּוא

 .ענעװַאד םייּב יװ ,יײּברעד ךיז טלקָאש

 ַײז טגָאז -- ,ןיוש ןּוא רעדניק ןײק ןּבָאה טשינ ליװ ךיא --

 עריא ןופ סױרַא:קיטש ַא ןרעורט יד ןּביג םיצולּפ ןּוא

 .ןטלַאהקירּוצ טשינ ײז ןָאק יז ןּוא ,ןגיוא

 תונמחר רַאפ ןגיוצעגנײא ןלאיחי ײּב טרעװ ץרַאה סָאד

 :טרָאװ:טסײרט ַא ןגָאז ריא ליװ רע ,ריא ּוצ

 ,סטכעלש ןײק ןּוטעג טשינ ,הלילח ,טסָאה ּוד ,טשינ ןייוו --

 ךָאנ ץרַאה ןייד ןיא גנּוטסּולג ַאזַא ןּבעגעגנײרַא טָאג טָאה סָאד

 רעדייא ,ןלחר ןעװעג-קשנמּו-קּנחּמ ךיוא טָאה בקעי .גּוויז ןײד

 .ןרָאװעג.טזױּפשטנַא ריא ּוצ ןיא רע

 ַא טעכיּבעגסױרַא לָאמַאטימ טָאה לזײר עדליװ יד רָאנ

 ךיז טָאה יז .ןטלַאהקירּוצ ךיז רעמ טנָאקעג טשינ ןּוא ןייוועג

 ףענַאטשעג ןיא יז ּואװ ,טרָא ןפױא ,דלעפ ןפיוא טגײלעגקעװַא

 .טעּפילכעג ןּוא ןָארג ןיא םינּפ ריא טערונעגניײא ןוא
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 .מָא ,טירט עטכײל טימ ריא ּוצ ןעגנַאגעגּוצ זיא לאיחי
 :טסיײרטעג יז ןּוא ריא ןּופ טרעקעג

 ןה ןטנופעג ּבָאה .ךיא ןּוא ןפלָאהעג רימ טָאה טָאג --
 ,םעדיײא ןַא רַאפ ןעמענ ךימ ליװ רע .ןגױא סנטַאט ןײד ןיא
 ןיא ןקיש ךימ טעװ רע זַא ,רימ טימ טדערעג ןיוש טָאה רע
 טסלָאז ּוד .ןענרעל ןּוא ןציז לָאז ךיא ןוא ןײרַא:הבישי ַא
 ןרָאװעג.ןריוּבעג ןענעז רימ רעדיײא געט גיצרעפ זַא ,ןייז:ןסיװ
 טסיּב ּוד ןּוא ,למיה ןיא ןפורעגסיוא ןרָאװעג גּוויִז רעזנוא זיא
 ,ןטײקגיּביײא עלַא ףיוא עטרעשַאּב ןיימ ןיֹוש

 טניײװעג יז טָאה -- ..!עטרעשַאּב ןייד טשינ ןיּב ךיא --
 ,ןײרַא-טנַאה ריא ןיא

 ?עטרעשַאּב ןיימ טשינ ּוטסיּב סָאװרַאפ --
 רענייק ןיּב ךיא ,טשינרָאג ןיּב ךיא לײװ רַאפרעד --

 טָאה ןעמ .ךיא ןיּב ,זנעג ןּופ עקשוטסַאּכ ַא ןיּב ךיא .טשינ
 טשינרָאג ךימ טָאה ןעמ ,ןנעג יד ײּב ןטלַאהעג גידנעטש ךימ
 !לזיר עדליװ ַא ןיּב ךיא ,טנרעלעג

 ,כָאנ עשידיי ַא טסיּב ּוד ,עדליװ ןייק טשינ טסיּב וד --
 יװ ױזַא ,ןח סיורג טימ ןעקנָאשַאּב ךיד טָאה טָאג ןוא .רעט
 ,ץרַאה ריא ףױא טדערעג לאיחי טָאה -- ,לחר רעטּומ רעזנוא

 ןטנייפ ךימ ןּבָאה עלַא ,טניפ ךיוא ךימ טסָאה ּוד ןוא --
 .יורג ַא טָאה טָאג ,ןײנ ,טניפ טשינ ךיד ּבָאה ךיא --

 --,עטרעשַאּב ןיימ ,ריד ּוצ ץרַאה ןיימ ןיא ןּוטעגנײרַא עּביל עס
 -- ,ײּברעד טכַאמרַאּפ ןגיוא יד ןּוא םּורפ טגָאזעג לאיחי טָאה
 ...רענייד ןָא טּפינקעגנָא זיא המשנ ןײמ, :טײטש קוסּפ ןיא יװ

 סָאװרַאפ ןּוא ?רימ ןּופ ּוטספױלטנַא ןעד :סָאװרַאפ ןּוא --
 ךיד ךָאד יעיּבויל, ךיא ז ריד טימ ןליּפש טשינרָאג ךימ ּוטסזָאל
 .יצ עריא טימ ןרירנָא ליװ יז ןּוא ,יז טגָאז -- ,קרַאש ױזַא
 ,האּפ סלאיחי רעגניפ עטלַאק ,עגידרעט

 טרירעגנָא םיא טלָאװ סע יװ ,ּפָאיטגנירּפש לאיחי רעּבָא |
 ,טּור עגידרעייפ ַא

 ךיז טלקָאש ןּוא לאיחי טגָאז -- ,רַאפרעד זיא סע --
 יעז רימ לײװ -- ,ןגיוא יד טכַאמרַאפ ןּוא רעמורפ ךָאנ ייּברעד
 ןענעז רימ ןּוא הפוח רעד רעטנּוא ןענַאטשעג טשינ ךָאנ ןענ
 ,לארשיו השמ תדּכ ןרעדנַא םּוצ רענײא טסנקרַאפ טשינ ךָאנ
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 לעװ ךיא ןּוא ,ןפלעה דימ טעװ םלֹוע-לש-ונֹוּבר רעד ןַא רעּבָא

 קלח ַא ןּבָאה ּוטסעװ ,ןײז ּוצ די רעכעלרע ןַא ןּבָאה:היכז יד

 ןימ ןיא ךיוא ןוא .ךיא יװ ױזַא טקנוּפ ,תװצמ עניימ ןופ

 טסיּב ּוד לײװ ,רימ טימ קלח ןכײלג ַא ןּכָאה וטסעװ ןענרעל
 יװ ,םענײד ןיא טּפינקעגנָא ןיא ץרַאה ןיימ ןּוא ,גּוויז ןיימ-

 ..סלחר ןיא בקעי
 ריא ןענוָאװעג ןּוא ןעלזײר ּוצ טדערעג רע טָאה יױזַא

 = | ...ץרַאה
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 מאה ןעמ ,דלַאװ ןיא טױר ןעגנַאגעגפױא ןיא ןּוז יד
 טקעדַאּב ןעװעג זיא למיה רעד .למיה ןפיוא ןעזעגנָא טשינ יז

 ירעמייּב עגיטסּברַאה יד סָאװ ,רעטעלּב עטיור ןופ ץענ ַא טימ
 ענעטכַאלפעגפיונוצ ערעיײז טימ טּבעװעגנעמַאזּוצ ןּבָאה ןעניורק

 ןיא טרעהעג ןעמ טָאה ןוז רעד ןופ גנַאגפיױא םעד ,ןגײװצ

 ךעמ .ןגײװצ יד ףױא לגייפ יד ןּופ ייועשטיװשט רעסיורג רעד

 טזָאלעגרעּביא ןּבָאה סע סָאװ ,ןרּוּפש יד ןיא ןעזעג סָאד טָאה

 ףעטּפַאזעגכרּודייוט טימ רעד ןיא תומהּבידלַאװ יד ךיז ךָאנ

 ןּוא ,ןפָאלעגכרּוד סָאװ-רָאנ ןענעז יז רעכלעװ רעּביא ,דרע-ךָאמ

 ּױצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה סָאװ ,ןקעלפ.ןּוז עגיטכיל יד ןיא ףוט םּוצ

 .נגרָאמ עגידבוט-םוי ַא ,ןעמַאטש-רעמײּב עגנע יד ןשיװצ ןליּפש

 ייוה רעד ףיוא טקּוקעג-טשינ ןּוא .ןעװעג דלַאװ ןיא ןיא טייק

 ףןּו עטלַארטשַאּב יד ןּוא לגייפ.דלַאװ יד ןּופ יירעשטיושט רעכ

 ,,טשרעהעג דלַאװ ןיא טײקליטש ענדָאמ ַא טָאה ,ןקעלפ

 רךיט יד .לזײה סלדיי-עלָאמס םייּב ןענַאטשעג ןיא לאיחי
 יװ ,ןעזעג ןעמ טָאה גיניװעניא ןּופ ןּוא ,טכַאמרַאפ ןעועג ןיא
 רעסיורג ןעװעג ןיוש ןיא סע שטָאכ ,ךיז טכײל לטכיל ַא

 לדײ.עלָאמס סָאד זַא ,ןפָארטעג לָאמטּפָא ןיוש טָאה סע גָאט
 ןלאיחי ּוצ ןיא ןּוא לּביטש ןייז ןיא ןסָאלשרַאפ ןעװעג זיא
 יד ךרּוד טרעהעג ןעמ טָאה לָאמסָאד .ןעמּוקעגסױרַא טשינ

 ךיא לריי.עלָאמס ןטימ גיניײװעניא יװ ,גנּוגעװַאּב ַא ןטלַאּפש
 גינײװעניא ּפָא ךיז ןעיט סע ןּוא שרעדנַא רעצימע ךָאנ ןעװעג

 ןלאיחי טָאה קערש ַא ןּוא שינרעטיצ ַא .םישצמ ענעגרָאּברַאפ

 "} טָאה ,ןעװעג טשינ ןיא רע גירעגינ יװ ,ןעמּונעגמורַא
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 רעד ןופ סעיַאּפש יד ךרוד ןקוקוצנײרַא טגַאװעג טשינ ךָאד
 ַא ןיא ךיז טלעטשעג ,טקּורעגּפָא גיטכיזרָאפ ךיז טָאה רע .ריט
 ,ןיּבר ןייז ןטרַאװּפָא םיוּב ַא רעטניה לקניוו

 זיא רע .ןעמּוקעגסױרַא לדיי:עלָאמס סָאד זיא רעטעּפש
 .לטיק ןסייוו ןייז ןיא זױלּב ,לָאמ שרעדנַא ןַא יװ טשינ ןעוועג
 לכייט םענעטלַאהַאּב םּוצ ןעגנַאגעג זיא רע ןכלעװ ןיא ,טַאלַאכ
 ןייז ןיא ןעװעג ךיוא זיא רע רָאנ ,ןלאיחי טימ ןייז-לבוט ךיז
 זיא רע ,טנערּבעג טָאה םינּפ ןייז ןּוא ,ןּוטעגנָא ןיליפט;ןּוא.תילט
 צז ןגױא ענייז .טַאהעג ץיה סיורג טלָאװ רע יװ ,ןעוועג טור
 .סיוא ךיז טָאה סע .טמולחרַאפ ,שטשּוטמ ,טשימעצ ןעװעג ןענ
 עג ןיא רע םירָאװ .ייז ךרּוד טשינרָאג טעז רע זַא ,טכַאדעג
 יב יד ןשיװצ ןיליפּת:ןּוא.תילט ןייז ןיא רעגידלקַאװ ַא ןעגנַאג
 סע זַא ,ןעלצרָאװ:רעמייּב יד ןָא ןגָאלשעגנָא ךיז טָאה ןּוא רעמ
 :עג טָאה רע ןּוא .טלַאפ רע וַא ,לָאמ סעדעי טכַאדעג ךיז טָאה
 עמ זַא ױזַא ,רענעסעזַאּב ַא יװ ,ךיז ּוצ ןדער . ןייא ןיא ןטלַאה
 טשינ טעז לדיי;עלָאמס סָאד יו ,ןעזעג ךעלרעּפמײשַאּב טָאה
 .םיא טימ ךיז טּוט סע סָאװ טשינ טסייװ ןּוא

 סיורג טימ סנטייוװרעדנּופ ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא לאיחי
 .מּוא ךיז ּוצ טדער דיי רעד יװ ,טרעהעג טָאה רע ןּוא ,המיא
 .ענ ,תומש סיוא:טפּור ,םיקוספ עּבלַאה ,רעטרעװ עכעלדנעטשרַאפ

 טלקָאש ןּוא למיה םּוצ טנעה יד ףיױוא-טּבױה ,םיכאלמ ןּופ ןעמ
 ןוא ןגיוּב ןייא ןיא ךיז טלַאה ןֹּוא ,םיבלּול טימ יװ ,ייז טימ
 ַאזַא ךיז רע טָאה ךעלדנע ,טײלגַאּב ןצימע טלָאװ רע יװ ,ןְקּוּב
 "יד ףיױא ןּוטעג ּפָארַא;זָאל ַא ךיז טָאה רע זַא ,ןּבעגעג-לקַאװ
 טָאה ןּוא ןגעגטנַא ןצימע ּוצ טנעה ענייז ןגיוצעגסיוא ןּוא ינק
 .רעטרעו עכעלדנעטשרַאפמּוא טימ ןפּור ּוצ ןּביױהעגנָא

 רע ןּוא ,ןלַאפעג זיא יּבר ןייז זַא ,טניימעג טָאה לאיחי
 םיא ּוצ ןעמּוקענּוצ זיא רע זַא ,ףליהיּוצ םיא טלייאעג טָאה
 טלמַאטש לדיי.עלָאמס סָאד יװ .,טרעהעג לאיחי טָאה ,רעטנענ
 טצָאלגרַאפ ןגיוא יד גידנטלַאה ןּוא ,ןּפיל עגידרעטיצ טימ

 ..!בקעי יהולא חישמ ,ה ךּורּב ,אּב ,אּב --

 ןייטש ןּבילּבעג רַאטש טּונימ ַא ןענעז ןעלּפַאןגױא ענייז
 .ייז טשלהרַאפ ,ךַאװש רע טַאה ךַאנרעד .רעדלעפ:לסייװ יד ןיא
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 סלאיחי ןיא ןלַאפעג ןיא ןּוא טזָאלעגּפָארַא ךעלטייה-ןגיוא ענ

 . .סמעֶרָא

 *עלָאמס םעד טקעװעג ןּוא ןקָארשרעד ךיז טָאה לאיחי

 | ..ףָאלש ןייז ןּופ לךיי

 !ןתנ 'ר !ךייא זיא סָאװ !ןתנ 'ר ,ןתנ 'ר --

 *פיוא טָאה רע ןַא ןּוא ,טנפעעג ןגױא יד טָאה דיי רעד

 / .ןלאיחי טקּוקעגנָא טרעדנּואװרַאפ רע טָאה ,טכַאװעג

 .ענייז טימ ןקָארשרעד רע טגערפ -- !ןעזעג םיא טסָאה --

 .ןפיל ענעגיוזעגסיוא;םּולּב
 ?ןעמעװ --
 !חישמה-ךלמ םעד --
 .טנױטשרעד טקּוקעגמּוא ךיז טָאה ? יחי - ?ּואװ --

 *ידגּב ענייז ןיא ,ןעװעג ָאד רע זיא סָאװרָאנ טָא --

 טָאה םלֹוע:לשיֹונֹוּבר רעד סָאװ ,טריצַאּב ןיורק רעד טימ ,תוכלמ

 רע  .ףּוסיםי םעד ןעגנַאגעגכרּוד ןענעז ןדיי יד ןעװ ,ןגָארטעג

 ןענעז עכלעוו ;רעדניק 7 סהנח טימ טלגנירעגמּורַא ןעוועג זיא

 ןײמ ןיא רע טָאה טכַאנייּב .םשה-שּודיק ףיוא ןעמוקעגמוא עלַא

 תודוס ,עמוקעג רע ןיא לּביטש ןײמ ןיא ,טּפַאלקעגנָא ריט

 רעּבָא ןיא חישמ ,ןפָאלש רימ ..ןעװעג-הלגמ רימ רע טָאה

 יא ץרַאה ןײמ ןּוא ,ףָאלש ךיא, :טײטש קּוסּפ ןיא יװ ,ךַאװ

 ןד" יד יװ יױזַא םירָאװ .חישמ ןעמ טנײמ ץרַאה סָאד ,"ךַאװ

 ץרַאה סָאד חישמ ןיא ױזַא ,טלעװ רעד ןופ ץרַאה סָאד ןענעז

 .! ןדיי ןּופ
 .ךלמ ,ריא טדער סָאװ !ךיײא טימ ןיא טָאג ,ןתנ 'ר --

 / +ןעװעג לּביטש ןיא ךייא ייּב ןיא חיטמה

 וצרעד ךימ ךיא ּבָאה טכענ עצנַאג ,ןּוז ןײמ ,ָאי --

 .ןײז.לבוט ךיז ןעגנַאגעג ךיא ןיּב תוצח רַאפ : ןעװעג-ןוכתמ

 םיול ,לָאמ גיצנָאװצ-ןּואסקעז טקנּוטעגרעטנּוא ךימ ּבָאה ךיא

 תוצח טכירעגּפָא ּבָאה ךיא ,ןעמָאנ סטָאג ןּופ ףערטַאּב םעד

 תהשקּב ןימ ןיּב ,טנייװעג גנַאל ױזַא ּבָאה ןּוא הנוּכ סיורג טימ

 סע זַא ,ןכײצ ַא טגנַאלרַאפ ּבָאה ךיא .ןָאװעג.ןעמונרַאפ זיא

 רעזנּוא ןַא ,טכַאנ רעזנּוא רעּביא טכַאװ סָאװ גיוא ןַא ָאד זיא

 ןכיצ ַא .דובּכהיאסע ּוצ טײגרַאפ יײרשעג רעזנוא ןוא ןייװעג

 -וטשעג ּבַאה ךיא ,טרעדָאפעג ּבָאה ךיא !טגנַאלרַאפ ךיא ּבָאה
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 לַארטש ןטשרע ןטימ ..ןּבעגעגכָאנ רימ טָאה ןעמ זיּב ,טמער
 .תילמּפ עצנַאג יד .?לּביטש ןײמ טליפעגנָא טײקגיטכיל טָאה
 ײז -- ןיז ןּביז סהנח טימ טײלנַאּב םיא טָאה סָאװ ,הלעמילש
 :ןייז טימ ךיז טָאה רע ןּוא ,טײז ַא ןיא ןענַאטשעג ןענעז עלַא
 רעּביא הכרּב יד טכַאמעג ּבָאה ךיא .רימ ּוצ טרעטנענרעד דסח
 ךימ ןגיוצעגסיוא ןּוא (ךוטסַאּפ ןתמא םעד) "ןמאניהעור, םעד
 .ןּוא ךיז ןּביױהפיױא ןסייהעג ךימ רע טָאה .םינּפ ןפיוא םיא רַאּפ
 רעד טימ טלטרַאגעגמּורַא ןיּב ךיא ,עז, :טגָאזעג רימ טָאה
 'טימ ןּוא ,טלטרַאנעגנָא רימ ןּבָאה ןויצ.ילבא יד סָאװ ,דרעװש
 ןעקנָאשעג רימ טָאה לחר רעטּוג יד סָאװ ,שּוק ןּופ דסח םעד
 ןוא ,טָאג ןּופ ןיורק רעד טימ טניורקעג ,ןרעטש ןײמ ףיוא
 ןַא ,טרַאװ ןּוא ריט רעיא רעטניה טכַאנ רעד ןיא ײטש ךיא
 ..,טליצעג ןרעװ ןרערט ערעײא ,ןענעפע רימ יז טלָאז ריא
 טכורפ יד ,לּופ טרעװ סָאמ יד ,,,טלמַאזעג ןצכעוק ערעיא
 ּוטסעװ ןעװ ,יּבר ,יּברע :טגערפעג ךיא ּבָאה "..ףײר טרעװ
 .ןיב ךיא, :טרעפטנעעג רימ רע טָאה *1 ףָאש ענייד ּוצ ןעמוק
 'ףיא ןעװ ,ךיז ךיא לעװ ןקעלּפטנַא רָאנ ,ךייא יב גידנעטש
 | *,,ןלעװ ךימ טעװ

  םעד ּוצ ןיּבר ןטּפעשענסיױא ןייז טריפעגוצ טָאה לאיחי
 ןענעז סָאװ ,שאר.לש.ןיליפּת יד ןּביוהעגפיוא טָאה ןּוא לדיײּב
 רע .םיא ךָאנ ןגָארטעגכָאנ ןּוא ,ּפָאק ןייז ןופ ןלַאפעגּפָארַא
 .=עג טרָאד ןיא סָאװ ,לקגעּב ןפױא טצעזעגקעװַא םיא טָאה
 .סױרַא טַאהעג ןיוש ןיא ןוז יד םירָאװ } לזײה ןרַאפ ןענַאטש
 טמירַאװעג טָאה ןּוא ןעמַאטשירעמײּב יד ןשיװצ ןופ ןעמוקעג
 '.שג טָאה ןוא לּביטש ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןיא לאיחי .דרע יד
 סע טָאה ןּוא לּפעט ַא ןיא ךלימ-עזָאק עגיטכענ לסיּבַא ןענופ
 .זיא לדיײ.עלָאמס סָאד םירָאװ ;ןיּבר ןײז ּוצ ןגָארטעגסױרַא
 | ,ךיילּב רעײז ןוא טּפעשעגסױא רעײז ןעװעג

  ענייז ןיא ךלימ לּפעט סָאד ןטלַאהעג רע טָאה גנַאל
 -ןרעטש םעד רעטניה ,ףיט ענײז טימ טָאה ןּוא טנעה עגיכָאנק
 /טימ טלעװ רעד ףיא טקּוקעגסױרַא ןגיוא ענעּבָארגעגניײא ןייּב
 :ַא טימ טָאה רע ןּוא ,ץלָאטש ןָא טשינ ןוא טפַאשקנעּב סיורג
 :ןעקנעדכָאנ ןיא ךיז ּוצ טגָאזעג לכײמש ןגידנוחצנ

 / ךיא לעװ "םירישה-ריש, טימ זַא ,טסואוועג ּבָאה ךיא, |



 ש א םול ש 256

 רָאנ ,םיתינעּת ןיק ןפלָאהעג טשינ ןּבָאה סע ! ןעגנערּבּפָארַא םיִא

 "..זײװַאּב טנָאקעג סע טָאה "םירישה-ריש, רעד

 טגידנערַאפ טַאהעג טשינ ךָאנ טָאה לדיײ-עלָאמס סָאד רָאנ

 ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,ךלימ לּפעט סָאד יװ ,רעטרעװ יד

 טזײלגרַאפ רעדיװ טָאה רע .טנַאה ןייז ןּופ ןלַאפעגסױרַא זיא

 ףיא ,קנַאּב רעד ףיוא ןשטילגוצּפָארַא ךיז ןּביױהעגנָא ,ןגיוא יד

 ,ןסעזעג זיא רע רעכלעװ

 בײל סָאד .ןּביוהעגפיוא ימ סיורג טימ םיא טָאה לאיחי

 ןדָאּבעגסױא סײה ןוא םירַאװ ןעװעג זיא לדיײ.עלָאמס םעד ןּופ

 טָאה ןּוא לּביטש ןיא טריפעגנײרַא םיא טָאה לאיחי ,סייווש ןיא

 ,לטעּב טעּבעגסיוא יױרטש טימ ןיז ףיוא טגײלעגקעװַא םיא

 א ןיא רעטערּב ןּופ טפַאלקעגנעמַאזּוצ טַאהעג טָאה רע סָאװ

 .לּביטש ןּופ לקניװ

 ךיז טָאה טּונימ ַא .ןגיוא יד טכַאמרַאפ טָאה דיי רעד

 ץלַא ךָאנ רענָא ןיא םינּפ ןייז ,ףיט טּפָאלש רע ןַא ,טכַאדעג

 רעכעל-ןגױא יד ;טנערּבעצ ץיה רעכעלטיור ןייא ןיא ןעוװעג

 יד ;ןּברַאשןרעטש םעד רעטנּוא ןּבָארגעג רעפיט ךיז ןּבָאה

 .ןופ רָאה עפייטש יד גידנגעװַאּב ,טעּברַאעג רעװש טָאה טסּורּב

 טָאה רעּבָא דלַאּב ,טפול ךיז ןיא גידנעיצניירַא ,דרָאּב ןייז

 ערַאד ענײז גידנקערטשסיוא ,ךיז ּוצ ןדער ּוצ ןּבױװעגנָא רע

 ןוא םיכאלמ ןּופ ןעמענ ןפּורעגסיֹוא טָאה רע .ךיז רַאפ טנעה

 י"ז ןיפ ןײמ םעד ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה לאיחי סָאװ ,תומש

 יד ןּוגינ ןכעלנײװעגמּוא םענדָאמ ַא טימ ןעגנוזעג טָאה רע

 ,זנּוא וצ םירפא זיא ןּוו רערעײט ַא; :רעטיעװ  עגידיירפ

 .סָאװ ,םיקוסּפ עכלעזַא ערעדנַא רעדָא  .,,"דיירפ ןופ ד יק ַא

 ןרָאװעג-ןריוּבעג זנּוא ּוצ זיא דניק ַא, : חישמ ּוצ ךיז ןעיצַאּב

 .עגנָא רע טָאה דלַאּב ןּוא ."ןרָאװעג.ןּבעגעג זנּוא זיא ןּוז ַא

 ,חישמה-ךלמ ןּוא איבנה.והילא ןגעװ דיל ַא ןעגניז ּוצ ןּביוה

 .ארומ טָאה רע .טרעטַאלפעג ןּוא טרעטיצעג טָאה לאיחי

 רע סָאװ ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע ,המשנ ןייז רַאפ ןעמוקַאּב

 יַאֹּב ַא זיא רע זַא ,לדיײ-עלָאמס םעד ןגעו ןלייצרעד טרעהעג טָאה

 טימ לד סָאד ךיז טָאה טציא-זיּב .קיניבצ.יתּבש רענעטלַאה

 ןדעי ןטימעגסיוא גידתונשקע גידנעטש טָאה רע ,ןטַאררַאפ טשינרָאג

 לאיחי טָאה טציא .ןהישמ ףיוא טריפעג טָאה סָאװ ,ךערּפשענ
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 ןענָאק סָאװ ,טרעהעג רעטרעװ עכעלנייועגמוא ןיּבר ןייז ןוֿפ

 .קערש רענעי טימ תוכיש ַא טָאה רע ןזַא ,ןרעװ-טשטייטעגסיוא

 סָאװ ןּוא ,,געװ ןשידיי ןופ ּפָאיַא ןיא סָאװ ,עטקעס רעכעל

 דרשה םעד ךיז ןּופ טָאה רע ,הלילח ,רעּבָא ,דמש ּוצ טריפ
 יעלָאמס סָאד זַא ,טגײצרעּביא ןעװעג זיא רע .,טלסײרטעגּפָא

 עקַאט ךָאד ןיא ,יױזַא ּבױא ,קידצ רענעגרַָאּברַאפ ַא זיא לדיי

 ןּבעגעגרעּביא םיא טָאה ןוא םיא ײײּב טכַאנ יד ןעװעג חישמ
 םעד טקעלּפטנַא ךיוא םיא רע טָאה רשפא ןוא ,תודוס עסיורג
 ..ןעײרפַאּב טלעװ יד ןּוא ןעמּוק טעװ רע ןעװ ,דוס ןגיּביײא

 ןעװעג ןיא תישמ ּואװ ,לּביטש םעד ןיא ךיז טניפעג רע טָאג

 סָאד יװ ,סיוא גידארומ עקַאט טעז לּביטש סָאד ןּוא !טכַאנ יד
 רעטיײל יד ןעזעג ןוא טגיטכענעג טָאה בקעי ןכלעװ ףיוא ,טרָא

 ןגעלעג ןענעז שיט םענרעצלָאה םעד רעּביא ,םיכאלמ יד ןּופ

 ןּוא ןּבירשעג טעמרַאּפ ףיוא תוליגמ ,טײרּפשרַאפ םירפס ענעפָא

 | ,תועימק

 ךיז טכַארט ,"םיבתּכ ענעגיָאּברַאפ ,עגילייה ןענעז סָאד,
 ערעדנַא ןּוא ,ץק רעד טקעלּפטנַא טרעװ סע עכלעװ ןיא , ,לאיחי
 ּואו ,טָאג ,טשינ טסייװ שטנעמ ןייק סָאװ ,ןכַאז עכעלרעדנּואוו
 ,םיא ןיא טגָאלש ץרַאה סָאד ןּוא ,לאיחי ךיז טכַארט *? ךיא ןיּב
 ןּוא טכרופערע סיוא רָאנ ,ארומ סיוא טשינ ;רעמַאה ַא טימ יװ
 יר ּואְֹו ,ייּברער ןייז ּוצ היכז יד טָאה רע סָאװ ,טייקמורפ
 : ,רָאפ-ןעמּוק ןכַאז עגילייה

 .רָאּברַאפ ּפָא ךיוא םיא טימ ךיז ןעּוט סע זַא ,טליפ רע
 ,םיפרש ןּוא םיכאלמ ןשיװצ ךיז טניפעג רע זַא ;ןכַאז ענעג
 .ידנמָאלש רעד סָאװ ,תומש יד ןּופ טציא ןפַאשַאּב ןרעװ סָאװ
 }ףָאלש ןּופ ןּפיל עטכַאמשרַאפ ענייז ןופ סױרַא-טלמַאטש דיי רעג
 ןּוא ןענערּב ּוצ ןּבײהגָא לּביטש עצנַאג סָאד טעװ דלַאּב ןּוא
 ףעילפקעװַא ּואוץיגרע םיא טימ ןעמַאזּוצ טעװ

 ןיא דיי ןגידרעמולש םעד ןּבעל ױזַא טציז רע יװ ןּוא
 ןּופ ףיא גנילצּולּפ לדיײ:עלָאמס סָאד ךיז-טּפַאכ ,קערש סיורג
 ױזַא ,םּורַא דמערפרַאפ רעײז ךיז טקֹּוק ןּוא למירד ןפיט ןייז
 רעטייװ ,רעטייו ַא ןּופ ןעמּוקעגקירּוצ סָאװ-רָאנ טלָאװ רע יװ
 ןלַאפעגּפָארַא ּואו-ץיגרע ןזיא ןּוא תונידמ עדמערפ ןיא עזייר

 ןּופ ּפָאסיר ַא ךיז רע טיג גנילצולּפ ,טלעװ רעדמערפ ַא ףיוא
 ,17 ,ךיי-םיליהּת רעד ,שא םֹולש
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 116 םירפס יד ןכלעװ ףיוא ,שיט םּוצ ּוצ:ףיול ַא ,רעגעלעג ןייז
 *טנעה ענייז טימ ייז טקעדרַאפ ןּוא ,טײרּפשעגסױא ןענעז תועימק

 =עגנָא רע טָאה - ! תילט םעד ,רעקנילפ ,תילט םעד --
 ,ןעיירש ּוצ ןּביױה

 ןּבילּבעג זיא סָאװ ,תילט םעד טגנַאלרעד םיא טָאה לאיחי
 ןיז טימ טקעררַאפ טָאה דיי רעד ןּוא ,טעּב ןייז ףיוא ןגיל
 | | ,םיבתּכ יר תילט

 רע טגערפ - ! יז ןיא טקּוקעגנײרַא ,הלילח ,טסָאה --
 ןלאיחי רענעקָארשרעד ַא ןּוא רעכיילב ַא

 ןיינ =

 -- .ּפָא ריי רעד טמעטָא - ! ךרּבתי-םשה זיא טּבױלעג --
 .ייג ..רעגרע ךָאנ רעדָא ,ןרעוו:קּוזינ טנָאקעג ,הלילח ,טסלָאװ
 .ריד ּוצ ןעמוקסױרַא דלַאּב לעװ ךיא ,ןסיורדניא סױרַא

 טעװ ריא זיּב ,רעירפ ןײגסױרַא טשינ לעװ ךיא ,יּבר --
 .טייקטסעפ טימ לאיחי טגָאז -- !טנעז ריא רעװ ,ןגָאז טשינ רימ

 סַאלּב ןרָאװעג ךָאנרעד ןּוא ןרָאװעג;טױר ןיא דיי רעד
 ,טנַאװ יד יװ

 !ןעשעג זיא ָאד סָאװ ,ןעזעג טסָאה ּוד -
 .ןעזעג ץלַא ּבָאה ךיא .ָאי -
 .השא:רולי םּוׁש ןייק ּוצ טשינ סע גָאז ןּוא ,סע סעגרַאפ --
 רימ טעװ ריא ןזיִּב ,ןטערטּפָא טשינ לעװ ךיא ,יּבר --

 | !טנעז ריא רעװ ,ןגָאז טשינ
 ?ןיּב ךיא רעװ ?ןיּב ךיא רעו --

 טָאה ןּוא ןלאיחי ּוצ טנָאנ ןעגנַאגעגּוצ גנילצּולּפ ןיא רע
 :ןגױא עסיווג ענייז טימ םינּפ ןייז ןיא טקּוקעגנײרַא

 !ןעמענַאּב סע ּוטסעװ ! ןייז.גישמ ןענָאק סע ּוטסעװ --
 ,ָאי =

 ךּוא םינּפ ןייז ןיא טקּוקעגנייא רעדיװ ךיז טָאה דיי רעד
 סלאיחי ןיא ןעלּפַאןגױא ענייז טימ ךיז ןלעטשּוצּפָא ךיז טימעג
 סלאיחי ּוצ ןרעטש ןטציהעצ ןייז טגיילעגּוצ טָאה רע .ןגוא

 ןּוא ּפָאק סלאיחי ףיױא טנעה ערַאד ענייז טגײלעגפױרַא ,ןרעטש
 :טייקמּורפ טימ טגָאזעג

 ןעמּוק ייז ,עגיימ ּוצ רעטסעװש ַא ןיא המשנ ןייד --
 "םלצ םעד עז ךיא .הבהא לכיה ןֹופ ,לכיה ןייא ןֹופ עדייּב
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 ,ןּוז ןיימ ,סיוא-ךרָאה ,ןרעטש ןייד ףיוא טייטש סָאװ ,םיהלא
 ליײװ רַאפ-עד ;ןייז;הלגמ תודוס עסיורג טציא ריד לעװ ךיא
 ןעשעג זיא סע סָאװ ,טנייה ןעז ּוצ טַאהעג-היכז יר טסָאה ּוד
 ,טרָא םעד ףיוא ָאד

 ךיז ןּבױהעגנָא ,ןגױא יד טזיײלגרַאפ טָאה דיי רעד ןּוא
 : ןּוגינ ןעמּורפ ַא טימ טגָאזענ ןּוא ןעלקָאש

 טסענ ַא ןעניפעג טסעװ ּוד זַא, ,ןּבירשעג טייטש סע --

 ּףטסלָאז רעדניק יד ןּוא ,ןקישקעװַא רעטּומ יד ּוטסלָאז ,דלעפ ןיא
 ַא טשינ ןעמ טנימ סָאד זַא ,ןייזיױסיװ טסלָאז "...ןעמענ ריד
 ןעמ טניימ סָאד -- "רעטּומ, יד .ךעלעגייפ ןּופ טסענ עטסָארּפ
 נוּבר םעד ןעמ טניימ סָאד - "רעדניק, יד ;הּביס עטשרע יד
 ןיא חישמ רעדייא ןעװעג זיא סָאד רעּבָא .הניכש יד ,םלוע-לש
 יד ןעמ טניימ ,ןרָאװעג:ןריוּבעג זיא חישמ זַא ; ןרָאװעג-ןריוּבעג
 יִל ריקי ןּבה, :ןּבירשעג טייטש סע יװ ;ןחישמ -- "רעדניק,
 .רַאפ טָאג טָאה ןיחישמ ןיא םירָאװ ;} "ףסוי תרוּפ ןּב, ,"םירפא
 ךרוד טמּוק טלעװ יד ןּוא ,ןעמדָא ןּופ דניז עטשרע יד טכיר
 ןעמ זיא ,טמּוק חישמ ןעװ ,םעד ּביִלּוצ ,תומילש-םצע םּוצ םיא
 ידּכ ,ָאד רָאנ ןענעז תװצמ יד לייװ ,תווצמ עלַא ןּופ רּוטּפ
 ר ייַּב טכַאמעגיעילַאק ןּבָאה רימ סָאװ ,סָאד ןייז ּוצ ןקתמ
 ּוצ תומשנ ערעזנּוא ןָאןעמּוק ןחישמ ךרּוד רעּבָא ,דניז עטשרע
 ,תװצמ יד טשינ רעמ רימ ןפרַאדַאּב ,תומילש רעגיּבייא רעד
 יד ךרּוד טשינ זנּוא טימ ךיז טפעהַאּב לוכיבּכ רעד םירָאװ
 םעד טימ רָאנ ,םישּוּבלמ עכעלרעסיוא רָאנ ןענעז סָאװ ,תווצמ
 -- ,טייקגילייה יד טניר סע רעכלעװ ןיא ,עניר רעד ךרּוד רירַאּב
 | .חישמה-ךלמ םעד ךרוד

 טרעהעגנייא ןּוא םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ ןענַאטשעג זיא לאיחי
 םיא טָאה דיי רעד רעּבָא ,ןגערפ סעּפע טלָאװעג טָאה רע ,דיי םּוצ ךיז
 לָאז רע ,ןּבעועגןסיװ ּוצ טנַאה רערַאד ןייז טימ ךַאמ ַא טימ
 טגָאזעג רעטייוו טָאה רע ןּוא ,הקספה ַא טימ ןייז.לּבלבמ טשינ םיא
 : לוק ןגידנענרעל ןיא

 יו ,רענייא זיא חישמ זַא ,ןייז.ןסיו ּוטסלָאז רעטייוו --
 ײזַא טקנּוּפ ןּוא ,ןטלַאטשעג ליפ ןיא רָאנ ,םלוע:לש:ונוּבר רעד
 ןטעװָאקרַאפ םעד ךרּוד זנּוא ּוצ ךיז טסייר סָאװ ,זָארג סָאד יװ
 טסייר ױזַא ,ןלַארטש ּוצ ןּוז יד ןָא רָאנ טּבײה סע ןעװ ,יינש
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 ןּוא רוד ןּוא רוד ןדעי ןיא זנּוא ּוצ טמּוק רע .זנּוא ּוצ חישמ ךיז
 רימ ןּוא טשינ םיא ןענעקרעד רימ רָאנ ,ןויילרעד זנּוא ליװ
 זנוא ּוצ רָאנ טשינ ןּוא ,ךיז ןּופ םיא ןגָאירַאפ ןּוא ןּבײרטרַאפ
 .טמענ ןּוא םלועה.תומוא יד ּוצ ךיוא רָאנ ,חישמ טמּוק ןײלַא
 ןיא ךיז טריפ ןּוא ןושל רעייז ןיא טדער ןּוא טלַאטשעג רעייז ןָא -

 ,ןרגה ןעמּונעג טָאה םהרבַא יװ ױזַא טקנּוּפ םירָאװ ,םיגהנמ ערעייז
 טָאה בלעי ןּוא ,לאעמשי ןרָאװעג-ריױּבעג ןיא סע רעכלעוװ ןּופ
 יד ןרָאװעג-ןריוּבעג ןענעז סע עכלעוו ןּופ ,תוחפש יד ןעמּונעג
 ןּביױהּוצפיוא ידֹּכ ,םלועה:תומוא יד ּוצ חישמ טמּוק ױזַא ,םיטבש
 ידּכ ,יניס גרַאּב םּונ תומשנ ערעײז ןעגנערּב ּוצ ןּוא הּפילק יד
 :ןּבירשעג טייטש סע םירָאװ ,ןּבָאהןּוקיּת ַא םעד ךרּוד ןלָאז ייז
 טעװ טלעװ עצנַאג יד זיּב ,ןעמּוק טשינ חישמ טעװ רעירפ,
 ,חישמ ןיא סָאד זַא ,טשינ ןסייו ייז רעּבָא ,"טָאג ןענעקרעד
 םיורג טימ םיא ןגָאירַאפ ןּוא ךיז ןּופ םיא ןּבײרטרַאפ ייז ןּוא-

 טײג חישמ .םירּוסי עסיורג ןָא םיא ןעּוט ןּוא דנַאש ןּוא טָאּפש
 ינּוא רעטניה ןַאמירָא ןַא יװ טייטש רע ;זנּוא ןּופ קעװַא טשינ
 טניימ סָאד ;ץזָאלנײרַא םיא לָאז ןעמ ,ךיז טעּב ןּוא ריט רעז
 ,רעצרעה ערעזנּוא ןיא השּורק ןייז ןעמענפיוא לָאז ןנמ זַא ,ןעמ |

 טשינ חישמ טלָאװ םירָאװ .הלּואג יד ןייז:ברקמ ןלָאז רימ ידּכ
 .טשיג טּונימ ןייא רימ ןטלָאװ ,זנּוא טימ ןענּופעג ךיז ןעוועג -

 ,תומהּב יד ןֹוא תויח יד יװ ןעװעג ןטלָאװ רימ } ןּבעל טנָאקעג
 םעד טימ ,ןטייקגיּביא עלַא טימ ןּבעל רעזנּוא ןָא;טדניּב חישמ -
 ןיא ּוליפַא .גנּונפָאה רעסירג רעד טימ ןּוא סטּוג ןּופ רוקמ-

 טימ רע זיא ,טײקנזָאלרַאפ ןּוא טיײקמירָא ןיא ,טָאּפש ןּוא דנַאש
 ,טזָאלרַאפ ןעװעג זנּוא טּונימ ןייא ףיוא ,הלילח ,רע טלָאװ .זנּוא
 יד ןֹוא ,רוקמ ןטימ גנַאהנָא םעד ןריולרַאפ ןעוועג רימ ןטלָאװ |

 םיא ךרּוד רָאנ םירָאװ .טַאהעג טשינ םּויק ןייק טלָאװ טלעװ
 ."םּויק ַא - תומשנ ערעזנּוא ןּוא ןיז ַא ןּבעל רעזנּוא טמוקַאּב

 ןייז ןּוא ץרַאה ןייז .ןגיוּבעגנייא ןענַאטשעג זיא לאיחי
 וַא ,טליפעג טָאה רע .סרעמַאה טימ יװ טּפַאלקעג ןּבָאה חומ
 טָאה רע ,ןכַאז עכעלקערש ןענעז ,טגָאזעג ָאד טרעװ סָאװ ,סָאד
 ןיק טנָאקעג טשינ ךָאנ ךיז טָאה רע ,טסּואװעג טשינ ךָאנ
 רע טָאה ךַאז ןייא רָאנ ,טרעה רע סָאװ ,ןּבעגּפָא ןוּבשח ןרָאלק -

 ןשיריי ןגעג ןיא ,טציא טרעה רע סָאװ ;סָאד זַא ,טסּואװעג ָא
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 טימ ןיוש טָאה רע ןּוא ,םיא רַאפ ןפָא טייטש ּבּורג ַא .תד

 ןטערטעגניײרַא םיא ןיא סּופ ןייא
 ןיש זיא ױזַאיװ ?רעה ךיא סָאװ ,יוא ,יוא ,יוא --

 ךָאד טייטש סע !תולג ןיא ךָאנ ןענעז רימ זַא ,ןעמּוקעג חישמ

 סָאד ןגידנערַאפ ךיז טעװ ,ןעמּוק טעװ הישמ ןעװ זַא ,ןּבירשעג

 ,ןעמּוקעג חישמ ןּבָאה ןָאק ױזַאיװ !דרע רעד ףיוא סטכעלש

 רע טָאה - !ױא ,יוא !סטכעלש טימ לּופ ךָאנ זיא דרע יד זַא

 | .טנעה עדייּב טימ ןרעיוא יד טלעטשרַאפ ןיוש ךיז

 ,ךיז ןּופ םיא ןּביײרטרַאפ רימ לײװ ,רַאפרעד זיא סָאד --

 רעדסיא יד רַאפ ,ןיד םּוצ ןּבענעגרעּביא קירּוצ רימ ןרעו

 ןגירשעג דיי רעד טָאה - !ָאד רע ןזיא ,רעּבָא ,עטלייוו

 גידנעטש ןיא בקעי יהלא חישמ -- ,לוק ךעלנייוװעגמּוא ןַא טימ

 ,םיא ןגָאירַאּפ רימ ןּוא ,רוד ןדעי ןיא זנּוא ּוצ טמּוק רע .ָאד

 רעגיליה רעד יװ ױזַא .חישמ רעּבלעזרעד ןזיא רע רעּבָא

 :סוא רעטצעל רעד ןּוא רעזיילסיוא רעטשרע רעד, ; טגָאז י"רא

 ןענעז תומשנ סעדייּב ערעייז םירָאװ ;סנייא ןענעז רעזַײל

 ליפ ןיא חישמ רעד זיא סָאד .."טרָא ןייא ןּופ טקַאהעגסיוא

 ,ןזוװַאּב רימ ּוצ טנייה ךיז טָאה סָאװ ,חישמ רעד ,ןטלַאטשעג

 ןטּבלַאזעג םעד ,גינעק םעד רעה ןיימ ןּופ טלַאטשעג ןיא זיא

 | | !יבצ:יתּבש - בקעי ןּופ

 ךעלקערש ַא טימ סיוא-טיירש - ,.!ומש:חמי ?יבצ:יתבש
 ..!דלַאװג ,יױא !טדמשעג ךָאד ךיז טָאה יבצ:יתּבש -- .לאיחי לוק

 רע חוּכ ליפיװ טימ ןּוא ,סיפ יד טּפַאכעג טָאה לאיחי ןּוא

 .רעדלעפ יד רעּביא ןפָאלעג רע זיא ,טַאהעג טָאה
 .כָאנ ןּוא ריט רעד ּוצ ןעגנַאגעגּוצ זיא לדיי-עלָאמס סָאד

 ןּופ טפױלטנַא לאיחי יװ ,םינּפ גידגָאטיײװ-ךיילּב ַא טימ טקוקעג

 ריט יד טכַאמרַאפ טָאה רָאנ ,טגָאזעג טשינרָאג טַאה רע .םיא

 .יךיז רעטניה

 1 רדח ןּופ ןפרָאװעגסױרַא רעדיװ טליפעג ךיז טָאה לאיהי
 טציא טשרע ..ןרעסערג ַא ןּופ ןעװעג סע זיא לָאמסָאד רָאנ

 .רעייפ טימ טליּפשעג ךיז טָאה רע זַא ,ןעזעגניא רע טָאה/

 -עג יד ףױא טזָאלעג ךיז רע טָאה ,ןסיװ טימ טנּפָאװַאּבמּוא

 ..ערעל רעמייהעג רעד ןּופ ןגעװ עכעלרעפ
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 טגָאװענ ּבָאה ךיא זַא ,ךיא ןיּב סָאװ ןּוא ךיא ןיּב רעװ --
 ךיז ךיא ּבָאה ױזַאװ ,ךיא ןיּב ץרא:םע ןַא !ןּוט ּוצ סעכלעזַא
 ? ךַאז ַאזַא טלעטשעגרעטנּוא

 ,גנולפייווצרַאפ ןיא ןּביילּברַאפ גנַאל טנָאקעג טשינ טָאה לאיחי רעּבָא
 .לעװ ,טָאג ןייז ןיא ןוחטּב רעד טּבעװעג דימּת ךיז טָאה םיא ןיא
 ךיז טָאה רע זַא .תורצ עלַא ןּופ ןפלָאהעגסױרַא םיא טָאה רעכ
 זיא רע  .טגיאּורַאּב ךיז רע טָאה ,טנײװעגסױא טּוג טַאהעג
 ענייז ןעק ןּוא ץרַאה ןייז טסייװ סָאװ ,טָאג זַא ,רעכיז ןעװעג
 :עלרע ןַא ןפלעה םיא טעװ ןּוא ןעװעג:לחומ םיא טָאה ,תונװּכ
 ,ןּבײלּברַאפ ּוצ דיי רעכ

 .יּברַאפ ןײק רע טָאה ןײלַא לדיײ.עלָאמס םעד ּוצ ךיוא
 .תונמחר םיא ףױא טָאה רע ,טרעקרַאפ .טליפעג טשינ גנּורעט
 ,ךעּבענ ,זיא דיי רעד זַא ,רעכיז ןעװעג זיא רע ,ןגָארקעג
 ,ןענרעל ןיא ךיז ןזָאלנײרַא ליפ ןּופ ,ןרָאװעג-טעשזדנָאלּברַאפ

 ,ןטעּבעג טָאג ּוצ טָאה לאיחי .געװ ןגיטכיר ןּופ ּפָארַא רע זיא
 ,..די ןטעשזדנָאלּברַאפ םעד ןּופ ןגיוא יד ןענעפע לָאז רע זַא/

 םוצ ןעמּוק ּוצ שינעפרעדַאּב סָאד טַאהעג טָאה ןײלַא רע
 רעּבָא ױזַא .,ןגָאלשסיױא טּוּג םיא לָאז רעטָאפ רעד ;רעטָאפ

 .מײהַא לאיחי זיא ,ןעװעג טשינ זיא ,עטַאט רעד ,השימ-ךּורּב יװ
 טָאה עטָאט רעד סָאװ ,ןיליפּת יד ןעמּונעג טָאה ןּוא ןעגנַאגעג
 ,ײז רַאפ ךיז טרעפטנערַאפ ןּוא יײז טעלגעג ,ןּבעגעגטימ םיא
 :רעטָאפ ןרַאפ יװ

 טלָאװעג רָאנ ּבָאה ךיא ,גידלּוש טשינ ןיּב ךיא ,עטַאט --

 .ןענרעל
 .רעדנופ ךיז ןטלַאה ּוצ ךיז ייּב טכַאמענּפָא טָאה רע

 קערש ַא ןעמוקַאּב טּפיוהרעּביא טָאה רע ."ןכַאז יד, ןּופ סנטייוו
 ןענעז ,ןזיװעגסיוא םיא ךיז טָאה ,עטרעלעג יד ;עטרעלעג רַאפ
 ןטניװיינש עסיורג ןיא ךיז ןזָאל סָאװ ,רעיײג-ספרָאד ענעי יװ

 ַאזַא סָאװ טימ ,טשיג טסײװ ןעמ .,רעדלעפ עטנַאקַאּבמוא ףיוא

 ּבּורג ַא ןיא לָאמַא ןָאק ןעמ .ןגידנע ךיז ןָאק ןייגיספרָאד
 .עג ךיז טָאה םיא .ינש ןּופ ןרעװ ןטָאשעגוצ ןּוא ןלַאפנײרַא
 *עג ,קילעקעיּפ ןעמירַאװ םייּב ןציז ּוצ םייה רעד ןיא טקנעּב
 רעכיז ןּוא טנעװ עטסעפ רעטניה ןּוא ךַאד ַא רעטנּוא טציש
 ,םיליהּת ןייַז ּוצ ןעגנַאגעגקירּוצ ןיא רע ,,,םיִליהּת ןייז טימ
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 רע טָאה ָאד .טזָאלרַאֿפ טַאהעג ױזַא סנטצעל טָאה רע סָאװ

 סָאד זַא ,טסּואװעג רע טָאה ָאד ;טרָאװ סעדעי ןענַאטשרַאפ

 רֶע ןּוא געװ רערעכיז ַא זיא םיליהּת ןּופ טרָאװ עטגָאזעגסױרַא

 | | ..ןעשזדנָאלּב טשינ ןָאק

 טקנעּבעג טָאה רע .ןיז דיי רעטושּפ ַא טלָאװעג טָאה רע

 ךּורּב 'ר יװ ,דײ ַא ןיז ּוצ ,'םויו-םוי לכּב, ךּורּב 'ר ךָאנ

 . 41 רעמ דיי ַא ףרַאדַאּב סָאװ .םיִליהּת ןגָאז גָאט ןדעי ,זיא

 טָאה סע .לרוג רערעדנַא ןַא ןעװעג .טרעשַאּב רעּבָא זיא םיא

 טלַאװעג טימ םיא טלָאװ טנַאה ענעגרָאּברַאפ ַא יװ ,ןעזעגסיוא

 .טמיטשַאּב סיוארָאפ ןּופ םיא ןיא סָאװ ,געװ םעד ףיוא טּפיטשעג;

 ןּבױלקּוצסיױא ךיז ןעװעג.ןעגנואװצעג שממ ןיא רע .ןרָאװעג

 ןוא ןעװעג-לקנּוט ךָאנ ןײלַא םיא רַאפ זיא סָאװ ,געװ םעד

 .טנַאקַאּבמוא
 ,סעכלעזַא סעּפע ןעמוקעגרָאפ םיא טימ זיא ןצרּוק ןיא

 . ײ*עדנַא ןיא ןּוא ןרָאװעגקָארשרעד ןיא ןײלַא רע ןכלעװ ןּופ

 ..,טגנערּבעג גנּוניױטשרעד ןיא ער

 ףיוא ןכערּבירעלעט ןעמּוקעגרָאפ זיא עמשטערק רעד ןיא

 .םיאנּת סלאיהי
 .ּומ יד .ּפָאק םעד ןשַאװעגּפָא לזײר דיומ רעד טָאה ןעמ

 רעדנעּב עטר טימ ןּוא ּפעצ יד ןטכָאלּפרַאפ ריא טָאה רעט

 ןסײװ ַא ןּוא לדײלק ןציס ײנ ַא ןיא ןוטעגרעּביא יז ,טצוּפַאּב

 ַא טפיקעג ךיוא ריא ןעמ טָאה טײהנגעלעג רעד ייּב ,ךּוטרַאפ

 יטימ זיא יז .טנעקרעד טשינרָאג יז טָאה ןעמ .ךיש עײנ רָאּפ

 טָאה יז ןעװעג ךָאד יז ןיא ענײש ַא ,ןרָאװעג-שרעדנַא לָאמַא

 .זנעג יד ײּב לדנַאטּפַאק שירעניײגיצ ריא ןּופ טנײשעגסױרַא ךָאד

 ,הּכלמיתּב ַא יװ ןעזעגסױא יז טָאה ,ןכַאז ענײש יד ןיא ,טציא

 ןיא ןעלגיּפשּפָא טַאז טנָאקעג טשינוָאג ךיז טָאה רעטּומ יד

 ַא טימ עלעקעז ַא ןדנוּבעגניא קָאז ןיא ריא טָאה ןעמ ,ריא -

 יד םירָאװ .גױא טכעלש ַא רַאפ -- ץלַאז ןּוא טיורּב לקיטש
 .סיורג רעײז ןעװעג זיא ערה:ןיע ןַא רַאפ רַאפעג

 יפיוא ,טדײלקעגסױא רעמעטצרק רעד טָאה ןלאיחי ךיוא

 ישַאק םעײנ ַא טימ לװיטש רָאּפ ַא ןּוא ,שוּבלמ יינ ַא טיינצג

 .ןּבירשעג-םיאנּת לזמ טימ טָאה ןעמ ןּוא ,טפיוקעג טעקי

 ָאה עמשטצרק רעד ןיא זַא ,טכַאמעג ךיז טָאה טקנוּפ
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 *דנעה עגידנרָאפכרּוד ,םיחרוא לָאצ עסיורג ַא ןטלַאהעגפיוא ךיז
 .לעװ ,םידי:ח עלעקּפּוק ַא טימ ליּבר ַא סעּפע ךיוא ןּוא רעל
 .גלעװ ,ףלָאװ.המלש ,ןיּבר םּוצ קצָאק ןייק ןרָאפעג ןענעז עכ
 םעד ןּופ טזָאלעג טָאה ,םעדײא ןײז טימ ןזײװַאּב ךיז גיד
 טימ ,טיירגעג שיט ַא ,ןטכעש זנעג סלוײר ןּופ רָאּפ ַא טחוש
 .ַאֹּב טָאה ןּוא טלעטשעגפיוא ןפנָארּב סַאפ ַא ,טצעזַאּב םיחרוא
 ןרעױּפ יד ךױא רָאנ ,טסעג ענעגַײא ענייז רָאנ טשינ טניד
 לָאצ רעסיֹורג ַא ןיא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ףרָאד ןּופ סעטרעיוּפ ןּוא
 .גיטכערַאּבמּוא.טשינ רעד טימ טלמַאזרַאפ עמשטערק רעד ןיא
 ,החמש רעשידי רעד ףױא לדנייּב ַא ןקעלּוצּפָא גנונּפָאה רעט
 יד ןּופ רעניײא ןעװעג זיא ?שואעדַאט-םירָא, זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 ,,,עטשרע

 .כעלש טימ ןעגנַאגעגמורַא זיא "ןגרָאז עלַא לרעױּפ סָאד
 ,ערָאנ ןייז ןיא ךיז טָאה רע .עקרעקנעש רעד ןגעװ ןעקנַאדעג עט
 ,עיזַאטנַאֿפ רעקנַארק ןײז ןיא ,קַאזייורטש ןטלױפרַאט ןייז ףיוא
 יעג רעד טימ טמירַאװעג טײקטעקַאנ רעטזָאלרַאפ:רעטוּפ ןייז
 .סױרַא גידנעטש ךיז טָאה סָאװ ,ּבײל ןטעפ ןסײװ ןּופ טלַאטש
 .ַאטשעג ןיא יז ןעװ ,ןאטפַָאק סעקרעמשטערק רעד ןּופ ןזיװעג
 םינּפ טלּפיטשעג ןייז טָאה רע ..שיט:קנעש ריא רעטניה ןענ'

 סָאװ ,זלַאה-רעּבײװ ןסײװ ,ןגידהפוצח םעד ןיא טערָאנעג:יײא
 טָאה םיא ןּופ ךּורעג ןעמירַאװ םעד ןּוא םיא ןופ קילּבנָא םעד
 .רַאפ ערָאנ.טכַאנ ןיז ןיא ךיז טימ ,ןייּב ןייז טנּוה ַא יװ ,רע
 ןַא ,טגָאלקעג עקרעקנעש יד ךיז טָאה םניחּב טשינ ,,,טּפעלש
 ןפנָארּב רעד זַא ,סעיּפילש ענייז טימ ךרּוד יז טרעכעל יוג רעד
 ינַאג ןיא לרעױּפ סָאד .רעגניפ יד רעּביא ׁשוַא ריא ךיז טסיג

 עמשטערק ןּופ עלעקניװ ַא ןיא ןטלַאהַאּב ןענַאטשעג געט עצ |
 עניײז טימ ןעקנורטעג ,עקרעקנעש רעד ףױא טעיּפילשעג ןוא
 ,ריא ןּופ ןסָאגעגרעּביא ךיז טָאה סָאװ ,טײקשירעּבײװ סָאד ןגיוא
 .ַאװ עשרעּבײװ יד ןעמעטעניא סערדזָאנ ענײז טימ לָאז רע
 רעטלּופעגרעּביא ריא ,ריא ןּופ ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,סיײקמיר
 ףיז רע טָאה ,טנָאקעג רָאנ טָאה רע יװ .סױרַא טײקטעקַאנ
 רע טָאה טשער יד ןּוא ,ריא ןּופ טנָאנ רעד ןיא טּפוטשעג
 ךרּוד ןיא רע .ןײרַא ךָאל ןייז ןיא ןעמונעגטימ םיהַא ךיז טימ
 ןיא ןרָאװעג-ןּבירטעגנײרַא עיזַאטנַאפ רעטקנערקעגסיוא ןייז
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 טָאה רע ,ןעקנַאדעג עשירעכערּברַאפ ןּופ ךָאל.ןלַאה ןלָאמש םעד

 טָאה רע סָאװ ,ןעגנַאלרַאפ עכעלקערש טימ ןגָארטעגמורַא ךיז

 .עטסניפ רעד ןיא ןריהעג ענייז ןיא טכַאמעג-טכערוצ ךיז יב

 .רעטסניפ ױזַא ןענעז יז ןּוא ,רעגעלעג ןייז ףיוא ערָאנ רער
 .טלגנירעגמּורַא םיא טָאה סָאװ ,טכַאנ יד יװ ,ןעוועג

 עטָאּפַאק ןתח רעײנ ןײז ןיא ױזַא טציז לאיחי יװ ,טציא
 יװ סנטײװרעדנופ רע טעזרעד ,בר ןּבענ שיט םעד רעטניה

 סָאד טייטש ריט רעד  יײּב סעטרעױּפ ןּוא ןרעױּכ יד . ןשיװצ
 םענעסּפעש ןגיצּומש ןגיּביא ןיז ןיא שואעדַאט םיִרָא לרעױּפ

 ןוא ,ןרָאװעג-ןריוּבעג זיא רע ,ךיז טכַאד ,ןכלעװ טימ ,ץלעּפ

 ןטכײל סעטרעױּפ ןּוא ןרעױּפ יד ןּופ סעצײלּפ יד רעּביא ןּופ

 ןגיוא עניילק עניײז ןּופ ךעלטכיל עטכעלש ,עצרַאװש ייווצ רעהַא
 ,ןצכעוט עריא עלַא ןיא עקרעמשטערק יד ןטײלגַאּב ןּוא סױרַא

 ,םירעװ עגידאמט ײװצ יװ

 יֹעְג ,רעצרּוק רעד ףיוא ,עּבמָאג רעטמירקרַאפ ןייז ףיוא

 ןּככל עטנפעעגפיוא-ּבלַאה יד ףיוא ,זָאנ רעגישיילפ ,רעטלּפּוטש

 ערה.רצי רעד יװ ,לכײמש רעגיצומש ַאזַא ןסָאגעגסױא טגיל

 ,טצנַאלגַאּב ץלַאמש-בלח טימ ןּפיל יד םיא טלָאװ

 ,טָאג ןופ ןכײצ ןיא ןרָאװעג:ןפַאשַאּב ןיא שטנעמ רעד,

 םינּפ ןייז ףיוא טּוו ,טָאג ןיז טימ םולש ןיא שטנעמ רעד ןעװ
 םעד ייּב ,טרעקרַאפ ,ןיש רעכעלטעג ַא ןופ ץנַאלגּפָא רעד
 ןיא ,ןעקנַאדעג עטכעלש טימ םּורַא ךיז טגָארט סָאװ ,שטנעמ
 רעד ,ןכָארּבעצ ,עילַאק םינּפ ןייז ףיוא טָאג ןּופ ןכײצ רעד
 .כעלש ,רערעװש ַא ךיז טליפ םיא םּורַא ,ןשָאלעגסױא ץנַאלגּפָא
 ןופ ןעקנַאדעג עגידניז יד ןּופ סױרַאיטײג סָאװ ,ךּורעג רעט

 ןצנַאג םעד םיא טגיאּורמואַאּב סע ןּוא לאיחי טכַאוט -- ??רעױֿפ
 ,החמש ןייז ןיא םיא טרעטש ןּוא טנװָא

 .ַארַאק יד טנעה עטעקַאנּבלַאה עריא ןיא ,עקרעקנעש יד

 -רעיוּפ יד טימ ןרעױּפ יד ןשיװצ ןײרַאיטײג ,ןפנָארּב עקניפ
 .ײײז לאיחי טרעװ לָאמַאטימ ,תוסֹוּכ ּוצ ןיא יײז טלייט ןּוא סעט
 לרעיױוּפ סָאד רעכלעװ טימ ,ענימ יד טעזרעד רע ,גיאּורמּוא רע

 םירעװ יװ ,סיוא:טעז סע -- ןירעקנעש רעד ףיוא טקילּב

 ,.טלגנעלשעג םינּפ םעד ןּופ טוה רעד רעטנּוא ךיז ןטלָאװ
 סָאד טכּו רע ,ןדנואװשרַאפ םינּפ סָאד טרעװ גנילצולּפ = +
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 .עגפיוא ,טרימרַאלַא ןיוש ןענעז םישּוח ענייז עלַא ,,,לרעיופ

 רעד רעטניה ,ןיהרעדָאפ ןיא זַא ,רָאפ ךיז טלעטש רע .טקעװ
 .קילגמוא ןּוא טצרַאװש סעּפע טײטש ,עמשטערק רעד ןּופ ריט

 עצנַאג יד ןיוש טקּוק רע ןעמעװ ףיוא טעװעטַאשט ןּוא סכעל

 טײג יז יִצ ,עטתנתוחמ ןיז ,עקרעמשטערק רעד ףיוא טייצ

 טימ יז טיה רע .ןיוהרעדָאפ ןיא סױרַא טשינ ,הלילח ,רָאנ

 ליװ עקרעמשטערק יד זַא ,רע טעזרעד לָאמַאטימ ,ןגיוא יד
 טָאה יז סָאװ ,קַאינשיװ םעד ךָאנ לרעקלַא-תּבש ןיא ןײגנײרַא

 ,הליֵלה .,ןײגנײרַא ןזָאל טשינ יז רָאט רע ,ןינ .ןייטש טרָאד
 .שיט ןּופ ףיוא ךיז טּבױה רע !ןעשעג ןָאק סטכעלש סעּפע

 רעד ּוצ ּוצ ךיז טוָאל ,קעװַא ךיז רע טכײלש טקרעמַאּבמוא

 - .ריט
 --!ןיא טעּב ךיא ,סױרַא טשינ רָאנ טייג ,עטתנּתוחמ --

 ,ריא ּוצ רע טגָאז
 ַא טימ ןיוש טרעדנואװרַאפ יז טייטש -- ,סָאװרַאפ -- |

 ,ריט רעד ןּופ לעװש רעד ףיוא סופ
 .ָאפ ןצרַאװש ןיא סיורַא-טמּוק ,ריט יד ףיוא.טנפע לאיחי

 טײטש סָאװ ,"תווצ עצרַאװש, לטניּב םּוצ ּוצ.טײג ,זיוהרעד

 ןוא ,ריט רעד רעטניה ןטלַאהַאּב סטעשטרָאקעגנײיא ןַא טרָאד

 :ןָא ךיז טפור
 .עג !ןּוט טסליװ ּוד סָאװ ץלַא סײװ ךיא ,שּואעדַאט --

 !טשינ ךיד גידניזרַאפ ,טָאג ןיא קנעד

 :ןקָארשרעד טרעװ רעױּפ רעד

 ..1 ּוטסיײװ ןענַאװנּופ --

 יב טּפַאכעגנָא םיא טָאה לאיחי - !ץלַא סייװ ךיא --

 ּןָאד ּוטסָאה סָאװ -- ,טנַאה רעד
 .רַאֿפ ןלאיחי רַאפ שואעדַאט טפיול -- ןַאגָאּב-ַאילָא --

 ַא טימ ןיא רעסֶעמ ַא ןּוא הללי רעגידנעשטיװק ַא טימ ײּב

 | ,ןלַאפעג עגָאלדָאּפ רעד ףיוא גנּולק
 סָאד .,עמשטערק רעד ןיא קירוצ םּוא ךיז טרעק לאיהי

 =ַאּפ טָאה סע סָאװ ,םעד רעּביא קערש רַאפ םיא טּפַאלק ץרַאה
 רע טָאה לָאמ ןטשרע םּוצ ,ןײלַא ךיז רעּביא - ןּוא טריס
 ןיא טקעטש סע סָאװ ,טפַארק עכעלפיײרגַאּבמוא יד טריּפשרעד

 ,טַאהעגיארֹומ רַאפרעד טַאה רע ;םיא
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 יד טגערפ -- !ןעשעג ןיא סָאװ !ןעװעג ּוטסיּב ּואװ --

 | ,עקרעמשטערק
 ..ןעשעג ןיא טשינרָאג --

 .םלֹוע םּוצ קירוצ ןיא לאיחי רעכיילּב-טיוט רעד

 יד רעּביא ןפָאלעג זיא שואעדַאט-םירָא לרעױּפ סָאד

 טָאה קערש עשינַאּפ ַא .טגָאיעג םיא טלָאװ'מ ךיילג ,רעדלצפ
 ןטלַאהעג ךיז רע טָאה טסגנַא טימ לּופ ןוא ,טּפַאכעגנָא םיא

 .ידי סָאד יװ ,ליפעג סָאד טַאהעג טָאה רע ,ןעמלצ ןייא ןיא

 ןּוא ןּבױהעגפיוא םיא רעּביא זיר ַא יװ ךיז טלָאװ לגני עש

 ןַא ןיא ןבירטעג ןּוא טגָאיעגכָאנ םיא רעטיר עגידנעילג טימ
 ןלַאּפָארַא טרָאד ןּומ ,שּואעדַאט ,רע זַא ןוא ,ןײרַא טנּורגּפָא

 עמשטערק רעד ןיא ןרעקמּוא טשינ ךיז ןיוש טעװ רע ּבױא
 ןטעּב ײז ןּוא ןשטנעמ עלַא רַאפ ינק יד ּוצ ןלַאפ ןוא ןײרַא
 .דניז ענעגנַאגַאּב יד רַאפ ןייז-לחֹומ םיא ןלָאז ײז זַא

 ןיא רענייא רַאפ סָאװ -- !ַצגָאּב-ַאילֶא סע ןיא רעװ --

 ,טגערפעג לרעיופ סָאד ךיז טָאה -!1רע
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 10 לטיּפַאק

 הבותה סלאיהי

 טייצ רעדעי ּוצ טנָאקעג יקסװָאדיװ ןַאּפ רעד טָאה ץלַא

 ,ןגעמרַאפ ןייז - דנַאלרעטָאפ ןייז ןּופ חּבומ ןפיוא ןייז;בירקמ

 רַאפ עּביל עסייה ןייז ּוליפַא טָאה ךַאז ןייא רָאנ ;ןּבעל ןייז

 רע .ץלָאטש ןעמַאזגױּבמּוא ןייז ;ןגיזַאּב טנָאקעג טשינ ןלױוּפ

 ,קלָאפ םּוצ ןרעטנענרעד טנָאקעג טשינ ןפוא.ןיאּב ךיז טָאה

 טימ רָאנ יו שרעדנַא טשינ ןעמ ןָאק תומהּב טימ, -- םירָאװ

 !"ןרער ןקעטש ַא
 ןשילױּפ םעד ןציטשּוצרעטנּוא טלעג טימ שטָאכ ידּכ ןּוא

 ,1831 רָאי ןּופ דנַאטשפױא םעד טיירגעגּוצ טָאה סָאװ ,לערַא

 ןּבָאה סָאװ ,רעדלעװ עגיזיר יד טפיוקרַאפ עיּבַארכ רעד טָאה

 עקַאט םעד ּבילּוצ ןּוא .ףרָאד ןּופ טנָאנ רעד ןיא ןענּופעג ךיז

 ןכיײר םעד ,החּפשמ עשידיי עייג ַא ןגָארקעגּוצ עילָאּפָאט טָאה

 ַא רעּביא טמשעג טָאה סָאװ ,רעגיצנַאד עטנ 'ר רחוס:דלַאװ

 ,החּפשמ רעסיורג ןייז טימ טצעזַאּב ךיז טָאה רע ,הנידמ רעּבלַאה

 ,סָאלש.דלַאװ ןשיצירּפ םעד ןיא ,סמעדייא ןּוא ןיז ענייז טימ

 .ןעמַאוּוצ דלַאװ ןטימ ץירּפ ןּופ טפױקעגּפָא טָאה רע סָאװ

 *תיּב ץנַאג ַא ןעװעג זיא רעגיצנַאד עטנ 'ר ייּב ,ןסיורד

 +נייא היקמ ַא ךיז ייּב טזָאלעג דלַאּב טָאה עטנ 'ר .שרדמה

 ,ןיז ענעגייא ענייז טימ ןּוא .ךיורּבעג םענעגייא ןרַאפ ןטכיר

 ןגייא ןַא טַאהעג רע טָאה ,םידמלמ ןּוא סרעפַאש:דלַאװ ,סמעדייא

 ןײרַא-דלַאװ ןיא ףרָאד ןּופ ןעגנַאגעג זיא ןעמ ןיהּואו ,ןינמ

 טָאה ,ןעמּוקעגניהַא תּבש ןטשרע םעד זיא לאיחי זַא .ןענעװַאד

 ישרדמה:תיב ץנַאג ַא - םירפס טימ ּבּוטש עלּופ ַא ןענּופעג רֶע

 רעסיורג ַא ןעװעג זיא ,רעגיצנַאד עטנ 'ר ,רחוס-דלַאװ רעד
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 טריפעג טָאה רע .הואג:לעּב ַא ,ןסחיילעּב רעסיורג ַא ןּוא דיגנ
 רַאפ יו ,םיא רַאפ טרעטיצעג ןּבָאה עלַא ןּוא המר:ריּב זיוה ןייז
 ,תובחד ַאזַא ןעזעג טשינ לאיחי טָאה לָאמנייק ךָאנ .רסיק ַא
 ענרעּבליז ליפ ױזַא ,ןּבּוטש עכייר ,עסיורג עכלעזַא ,תודיגנ ַאזַא
 ןרָאװעגקָארשרעד זיא רע ,םירפס קנעש עסיורג טימ ,,רעטכייל-

 הרוּת ןעװעג זיא סע .תולדג רעד רַאפ ךיז טעשטרָאקעגנייא ןּוא
 ,טרָא ןייא ףיוא הלּודג ןוא

 ליפ רחוס-דלַאװ םייב ןעמ סָאה ךעלדנעטשרַאפטסּבלעז
 ןייא ןיא טרָאד ןטלַאהעג ךיז ןעמ טָאה גָאט ןצנַאג ַא .טנרעלעג
 ןגײטשרעּביא ןרעדנַא םעד טלָאװעג טָאה םעדייא ןייא .ןעלפלפ-
 .ּפעק יד ןפרַאש ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז ןעמ טָאה ,תופייה ןיא
 יד ןטלַאהעגפױא ןּבוטש ערעדנַא יד ןיא ךיז ןּבָאה רַאפרעד
 ןגָארט ןייא ןיא ןטלַאהעג ןּבָאה ןּוא רעטכעט יד טימ ןרּונש ליפ
 ןּופ ךיז ןגירקּוצסױרַא ןעװעג טשינרָאג זיא סע .ןעלדניק ןּוא

 טָאה רחוס;רלַאװ רעד ןכלעװ ,טחוש רעגידנעטש רעד ,ןתירּב יד
 ינעטש רעד ןעװעג ךיוא זיא ! ,ךיורנעג םענעגייא ןרַאפ ןטלַאהעג

 : ,להומ רעגיד' |
 ןסעזעג זיא ,רעגיצנַאד עטנ 'ר ,ןײלַא רחוס:דלַאװ רעד

 ,קנופמ ַא דיי ַא ןעוועג ןיא רע ,טײקכַאװש ּבילּוצ דלַאװ .ןיא
 רע ןכלעוו ןיא ,ךיז רַאפ רדח רעדנּוַאּב ַא טַאהעג טָאה רע
 ןּופ ןעזעג רָאנ םיא טָאה לאיחי .טניעלעג ןּוא ןסֶעזעג זיא
 ,רעט ןרעװש ןייז ןיא טליהעגנייא ,ןענעװַאד םייּב תּבשִ:ּוצ:תּבשי
 ןּופ ,הרטע רעכיײר ,רעסיורג רעד טימ טנױרקַאּב ,תילט ןשיק
 ןגיזעגסיוא ךיילּב ַא טקּוקעגסױרַא טָאה סע רעכלעװ רעטנּוא
 ,רָאה עטױר ערעטיש יד ןשיװצ ךעלריוושעג ךס ַא טימ םינּפ

 ןייק לָאמנײק טָאה םינּפ סָאד זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג טָאה ןעמ |
 ןעמ טָאה ןָאןריױּבעג ןייז ןּופ ,ךיז ףױא טליפעג טשינ טניװ)

 ןייז ,גורתא ןַא יװ ,עטַאװ ןיא טלקיװעגנייא - ןטלַאהעג סע
 .ילעד ןלעג-ןירג םעד טַאהעג עלַאט טָאה זָאנ עגיררפוש עגנַאל
 ליפ טימ טלגנירעגמּורַא ןעוועג ןזיא רע ,..רילָאק-גורתא ןטַאק
 ןיא טעּביַאעג ,ךעלסקיּב םימשּב ןּוא סעקשוּפ-קַאּבַאט ענועּבליז
 ןיא ןטלַאהעג טָאה דיי רעד ןּוא ,ןעמרָאפ עלַא ןיא ןַארגיליפ
 םירָאװ .ןקעמשנייא טּוג ןּוא זָאנ רעד ּוצ ייז ןּופ ןעמענ ןייא
 ןבעל ץנַאג רעיײז ןּבָאה טנעה ענייז ,קנופמ ַא ןעװעג זיא רע
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 ,ּבײל ןגייא רעייז ץּוח ַא ,טרירעגנָא טשינ ךַאז ערעדנַא ןייק

 יד ןּוא .סָאס ןכעלקנערק טימ ןסָאגעגנָא ,גיכּוּפ ןעװעג ןענעז יז

 טָאה לאיחי זַא ,עלעדײא ַאזַא ןעװעג ןזיא ײז רעּביא טיוה

 ןענעפע לרעדָא ןַא ךיז טעװ טּונימ עדַאיל ַא זַא ,טַאהעג-ארומ

 טעװ ןּבעל ןײז ןופ סָאס רעצנַאג רעד ןּוא ,טיוה ןייז ןּופ

 | ,ןענירסיורַא
 ןיא טצעזעגקעװַא עטנ 'ר ךיז טָאה ןענעװַאד ןרַאפ תּבש

 טָאה ןוא סמעדײא ןּוא ןיז ענײז עלַא טימ שרדמה .תיּב ןייז

 ןיא תּבש ןעזעג יז טָאה לאיחי ןעוו ןוא ,רועיש ַא יז טימ טנרעלעג

 עגידלקניפ ערעייז ןיא ,סעטָאּפַאק עגיצנַאלג ,ענעסעלטַא ערעײז

 *נּופ ןײטש ןַאד רע טנעלפ ,תורמג עסיורג יד ייּב ךעלמיירטש

 טימ ןקּיק שיט ןכײר ַא ייּב ןַאמירָא ןַא יװ ןּוא סנטײװרעד

 ,.יתורמג עסיורג יד ףיוא האנק

 +םעדיײא ןײיז ּוצ רַאדנערַא רעד ּפָא ךיז טפור לָאמנייא

 ףעװעג טּוג רעײז טלָאװ סע זַא ,ןּוו ןיימ ,ןיימ ךיא --

 ּוטסלָאז סָאװרַאפ ,ןענרעל ןײרַא-דלַאװ ןיא ןײגסױרַא טסלָאז ןעװ

 ריד רַאפ טשינ ןיא סָאד !רעדניק יד טימ ןּבעגּפָא סעּפע ךיד

 ןכַאז ערעכעה טימ ןעמענרַאפ ךיז טספרַאדַאּב ּוד ,תילכּת ןייק

 סָאה -- ,ךַאז עטּוג ַא ןיא ןענרעל ּוצ רעדניק טימ --

 .טרעפטנעעגּפָא לאיחי
 .גרָאז ּוד ,דמלמ ַא ןגרָאזַאּב ןיוש ךיא לעװ ייז רַאפ --

 | !ריד רַאפ טשרעּביל

 .טפָא טָאה לאיחי סָאװ ,טכַאמעג ךיז טָאה םּורַא-יױזַא

 רָאנ טשינ ,ןײרַא שרדמה-תיּב.דלַאװ ןיא ןעמּוק ּוצ ןּביוהעגנָא

 א ןעמּונעג ,ךָאװ רעד ןטימ ןיא ךיוא ךָאנ ,םיתּבש יד ןיא

 ןײק טשינ ,טקרעמַאּב םיא טָאה סע זיּב ,טקּיקעגנײרַא ןּוא רפס

 םיא טָאה רע .ןײלַא רחֹוס.דלַאװ רעד עטנ 'ר יװ ,רערעדנַא

 4 םיא ףיױא גידנקוק.טשינ ,עמיטש רעגידשולח ַא טימ טגערפעג

 {ןענרעל ּוצ ןרעגַאּב טסָאה --

 ָאי 55

 !סעּפע טסנעק ּוד ןּוא --

 / ,גינייװ רעייז --

 דיגנ רעד םיא טָאה - ,הדמ עטּוג ַא זיא תווינע --
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 ךיז רע טָאה ,ארמג ןייז רעּביא ךיז גידנעלקָאש .ןּוא .טמירעג
 1 ;סמעדיײא ענייז ןּוא ןיז ענייז ּוצ ןפורעגנָא

 הרוּת לגניי םירָא ןַא טימ הוצמ עסױורג ַא ןיא סע --
 | | ,ןענרעל ּוצ

 סמעדייא ןּוא ןיז עלַא ןלאיחי ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןּבָאה
 ירַאפ דלַאּב רעּבָא ןּבָאה ייז .הרֹוּת יד םיא ןיא טּפוטשעג ןּוא

 ייס.יװ.יס טָאה לאיחי .ןײלַא טזָאלעג םיא ןיא םיא ןָא ןסעג
 ,קוסּב םעד טנעײלעג רע טָאה ײז ףיוא .ײז ּוצ טצרַאהעג טשינ
 ,יד ןגעװ :טנרעלעג םיא טימ טָאה לדיײ.עלָאמס סָאד סָאװ
 רחֹוס.דלַאװ רעד .טלעװ רענעי רַאפ תורישע ןָאףעלמַאז סָאװ
 ,טלעװ רענעי רַאפ יא ,רעד רַאפ יא תורישע טלמַאזעג טָאה

 ,רעטָאפ ןייז ןעמּוקעג.ףליהוצ רעדיװ םיא ןיא ָאד רעּבָא
 ,קצָאק ןּופ ןהשמ-ךּורּב 'ר טנעקעג טָאה שיװייפ 'ר דמלמ רעד
 ןײז טײצ רעד  רעּביא טָאה עלעדנעמ 'ר יּבר רעד ןיהּואװ
 ?טנעקעג טשינ ןעד םיא טָאה רעװ ,ןגָארטעגרעּביא טרָא.ץיז
 .נָא ךיז רע טָאה ,ןּוז סהשמ ךּויּב 'ר זיא לאיחי ןַא ,טרעהרעד
 טנרעלעג טָאה רע ,דניק ןגײא ןַא רַאפ יװ ,םיא רַאפ ןעמּונעג
 ץלַא ןלאיחי ,ךיז טימעג ןּוא םישרופמ טימ ארמג םיא טימ
 ּוצ ןיּב ףרָאד ןיא ןּבילּבעג לאיחי ןיא ױזַא ,ןכַאמ ּוצ רָאלק
 | ,הנותח רעד

 .המלש ןּופ קילג סָאד ןלעטשרָאפ טשינרָאג ךיז ןעק ןעמ
 ּוצ ןעװעג הּכזמ םיא טָאה טָאג סָאװ ,רעמשטערק םעד ןפלָאװ
 .שטערק יד ,ּבײװ ןייז טימ רע ! הרֹותןּב א םעדייא ןַא ןעמונ
 ןעקנּוטעגנײא ןצנַאגניא ןעװעג טשינ ןענעז יז ליפיװ ,עקרעמ
 ײז ןּבָאה ,םעד ּבילּוצ עקַאט רשפא ןיא ,עמשטערק רעד ןיא
 םעד יװ ,טכַארטַאּב םיא ןּבָאה יז .טלגיּפשעג ןלאיחי ןיא ךיז
 ערעײז עלַא רַאפ רּפכמ םעד ,ןּבעל גידעכָאװ רעײז ןיא תּבש
 ירעד יד -- ,סרעיײז ןּבעל סָאד לָאמַאטימ טָאה םיא ךרּוד ,דניז
 -ַאֹּב -- ,'סוטיט, טנוה רעד ,תורצ יד ,ץירּפ ןּופ ןעגנּורעדינ
 ,םעט ַא ,ןיז ַא ןעמוק

 ןענּופעג ןפוא ןטעטרַאװרעדמוא ַאזַא ףיוא טָאה לאיחי ןעװ
 יניק יד ןסָאלשַאּב ףלָאװהמלש טָאה ,ןענרעל ּוצ טײהנגעלעג ַא
 ןסע ּוצ ןּבעג גנַאל ֹוזַא רָאּפ םעד ןּוא ןכַאמוציהנותח רעד
 רעד םירָאװ .ןעמוק סעּפע ּוצ טעװ םעדײא רעד זיִּב ,טסעק
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 טָאה רע סָאװ ,כוט-ןבא ןַא יװ ןטלַאהעג ןלאיחי טָאה רַאדנערַא
 רע טָאה רעּבירעד ;ןץזָאלסױרַא טלָאװעג טשינ טנַאה רעד ןּופי

 .דמערפ רעד ןיא טלָאװעג טשינ הנותח רעד רַאפ ךיוא םיא

 רערעכײר ַא זַא ,טַאהטג-ארומ טושּפ טָאה רע לײװ ,ןקיש ןײרַא

 .ןּפַאכטױא טשינ ןתח םעד םיא לָאז ןַאמ

 רערעדנַא ןַא ןוא ןענאּפשנײא דרעפ ַא לעװ ךיא --

 רעד טָאװ -- !טשינ טײג סָאד ,ןינ ,,!ןרָאפ טימרעד טעװ

 טעװ ,רעטָאפ רעד ,ןעמּוק רע לָאז -- .טהנעטעג רעמשטערק
 הבישי רעד ןיא -- לָאמטסנעד ןּוא ,הנותח יד ןכַאמ ןעמ

 4! ןײרַא
 ּבילוצ טציא ןיא ,לזײר עדליװ יד ,ענייז הלּכ יד ךיוא

 .ַאֹּב ּוצ ןּבױהעגנָא יז טָאה ןעמ ,ןרָאװעגןּבױהרעד ןלאיחי

 סעּפע רַאפ ןרָאװעג-.ןפַאשַאּב ןיא סָאװ ,סעכלעזַא רַאפ ןטכַארט

 ,טײרּבטגרָאפ ּוצרעד יז טָאה ןעמ ןּוא ,רעטּומ ריא יװ ,סרעסעּב
 יד טזָאלעג טשינ ןיוש יז טָאה ןעמ ןַא ,ןופרעד טדערעגּפָא
 ךיז סעסקיש טימ ,ןײגסױרַא עקנָאל רעד ףיוא ,ןעשַאּפ ונעג

 ַא יװ ןײגמּורַא טוּוטעג טציא טָאה לזײר עמירָא יד ,ןרבח

 ןַא ,ענעגָאװצעגּפָא ןַא ,הלעמ רעד ןיא ךיז ןטלַאה ,קיטַאטס

 ַא רַאפ טסַאּפ סע יװ ,לדײלק ןציס ײנ ַא ןיא ,עטמעקעגסיוא

 יַאזּוצ ןײז ןלָאז הלּכיתח זַא ,טסַאּפעג טשינ טָאה ךיוא .,הלּכ

 ןיא ןטײרּביאּפ הלּכ יד טפרַאדַאּב ךָאד טָאה ןעמ ןּוא ,ןעמ

 טָאה רעטכָאט עשידיי ַא יװ ,ןסיװ לָאז יז זַא ,ןכַאז עשידיי

 ןעמענ ּוצ טַאהעגיארֹומ סע טָאה עמַאמ יד) ןריפוצפיוא ךיז
 .טָאטש ןיא ןעמּומ ַא ּוצ טקישעג יז ןעמ טָאה ,(ךיז ףיוא

 .ירבע ריא טימ ןענרעל לָאז ןירעקּוט עשיטָאטש יד זַא ,ןײרַא

 | .םיניד עשרעּבײװ רָאּפ יד ןּוא שטייט
 ,טגידנערַאפ טַאהעג גנודליּב ריא טָאה לזײר ןעװ ןּוא

 םעד טמיטשַאּב ןּוא טָאטש ןּופ טגנערּבעגקירוצ יז ןעמ טָאה

 ...הנותח רעד ןּופ ןמז
 טָאה סָאװ ,"סּוטיט, טנּוה ַא טָאה ץירּפ רעד שטָאכ

 ךָאד ,ןסירעגרעטנּורַא ןזיוה יד ןפלָאװ:המלש לָאמנײא טשינ
 סע סָאװ .ץירּפ ןייא ןּוא טָאג ןייא טַאהעג ףלָאװ.המלש טָאה
 זַא ."ץירּפ רעד ךָאנרעד ,טָאג טשרעּוצ, ןיא ,טשינ ךיז טכַאמ
 טָאה ,ןכַאמ-הנּותח רעטכָאט יד ןעגנַאגעג ויא רעמשטערק רעד
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 גידנקוק-טשינ ןּוא ,עטָאּפַאק עגידתּבש יד ןּוטעגנָא ךיז רע
 ףיוא ץירּפ םעד ןיײרַא-סָאלש ןיא קעװַא רע זיא ,"ןסּוטיט, ףיוא
 .ןטעּב הנותח רעד

 רעד טָאה .ץוש סצירּפ םעד רעטנּוא טייטש רעטכַאּפ רעד
 רעמשטערק ןייז יב הנותח יד זַא ,ליװ רע זַא ,ןלױפַאּב רַאה

 .רעשרעה רעילָאּפָאט ןּופ ךָאנ דובּכ םעד טיול ןסַאּפ ךיז לָאז
 ףרָאד ןיא ןדי לטעטש ּבלַאה ַא סעקנַאמרּופ עשיצירּפ ןּבָאה
 רעד ןּוא .ןחדּב ןּוא רמז.ילּכ ןּוא בר ןטימ ,טכַארּבעגסױרַא
 ּוצ גונעג ןייז לָאז סע זַא ,רַאפרעד טגרָאזעג טָאה סםָאנָאקע
 | .ןעקנירט ּוצ ןּוא ןסע'

 לכײט םעד רעּביא ,טײצ-ןעשעי ןעװעג ןיוש ןזיא סע
 בוש עניד ַא ןגיױצעג סנגרָאמ עירפ יד ןיא ןיוש ךיז טָאה
 ךיגנ םייּב שטָאכ ןּוא ,ןצלָאמשעצ ךָאנרעד טָאה ןּוז יד סָאװ

 .,ךיורּבעג םענעגיא ןרַאפ הוקמ ַא ןעװעג ןיוש ןיא עטנ 'ר
 םּוצ טריפעג הנותח רעד ןּופ גָאט ןיא ןעלזיר ןעמ טָאה ךָאד
 ןעװ ,וצרעד ןעניואװעגוצ ךיז לָאז יז ידֹּכ ,ןייז-לבֹוט לכייט
 ,רעּבײװ עמּורֿפ ײװצ ,ןיז טשינ הצע ערעדנַא ןײק טעװ סע
 ,טָאטש רעד ןּופ טכַארּבעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןירעקוט ַא ענייא
 .ַאֹּב לזיר עדליװ יד טציא ןּבָאה ,עמּומ ַא -- עטיײװצ יד ןּוא
 -ײװ עריא ןטײלגַאּב ןיהַא לָאז יז טָאטשנָא ,לכייט םּוצ טײלג:
 ןייז לָאז סע זַא ,ןּבעג-גנּוטכַא טפרַאדעג ןּבָאה יײז ,זנעג עס
 סָאד ןּוטעגנָא הלּכ יד טָאה ןעמ .ּפָאק ןרעּביא -- ,ןיד ןטיוג
 :סנקעדַאּב םּוצ טצעזעגסיוא ןּוא דיילק-הּפוח עיינ

 טכַארּבעג טָאה ףלָאװ.המלש סָאװ ,סרעמזעלק ,ןדיי רָאּפ ַא
 ַא ךיי ַא ןּוא ,ןעלדיפ יד ףיוא טלּפמירגעג ןּבָאה ,לטעטש ןופ
 .ןעגנּוזַאּב יז טָאה ןּוא לוטש ַא ףױא ןענַאטשעג ןיא ןחדּב
 .בוטש רעטיײװצ ַא ןּופ ןלאיחי טריפעגניײרַא ןּבָאה ןדיי ייווצ
 ןיז טימרעד טָאה ןּוא טנַאה ןיא לכיט ַא ןטלַאהעג טָאה רע
 ,טקעדַאּב ּפָאק םעד הלּכי

 עשיטָאטש ,ןדי טימ ןעװעג:לופ ןיא עמשטערק יד
 ןוא לװיטש עטעװָאקעג טימ ,סרעגָאװש ןּוא סרעטעפ ,םינּתוחמ
 .טיירּב יד ןּופ טקוקעגסױרַא ןּבָאה סָאװ ,ןתופנּכ-עּברַא עסיורג
 ןּוטעגנָא ,ןדיומ ןּוא רעּבײװ טימ לּופ ,סעטָאּפַאק ענעטלָאּפשעצ
 -- ,רעדנעּב עטרילָאק טימ ,רעדיײלק ענעציס עטלמילּבעג ןיא;
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 ּביײװ ןייז ןּוא "םויו.םוי= כ , ךּורּב "ר טימ ךיוא ,ךיז.טייטשרַאפ
 יד טימ ,עלעמילּב ןּוא ךּורּב ,ײז .ץיּפש רעד ןיא עלעמילּב

 יװ טליפעג ךָאד ךיז ןּבָאה ,ןגיוצרעד ןּבָאה ײז סָאװ ,רעדניק

 ףיוא ןגָארטעג ןלאיחי ךָאד טָאה ךּורּב .םינתוחמ עגיטכיר יד

 ,טגַאה רעד
 וַא ,טגָאזעג דלַאּב טשינ ריד ךיא ּבָאה ,לאיחי ,ּונ --

 !ןגירק הלּכ ַא ףוָאד ןפיוא טסעװ ּוד

 ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה יז ,טנײװעג טָאה עלעמילּב ןּוא

 : הקבר רעטּומ ןייז
 ןייק טָאה ןַאמירָא ןַא !טּבעלרעד שטָאכ סע יז טלָאװ --

 ,..טשינ לזמ
 ּוצ טקיטשרעד -- ס"ײה ,לּופ ןעועג ויא עמשטערק יד

 ןּבָאה ,סעטת:תוחמ ןּוא םי:תיחמ עשיר יד ץּיוחַא םייָאװ .ןרעװ

 *וצ סעסקיש ןּוא ןרעױּפ ףרָאד עצנאג סָאד ןעלדיפ עשידיי יד

 .הנותח רעד ף'וא ןײיא-ץטסטעיק ןיא ןפּורעגנעמַאז
 ףיוא ןעמּוקעג ןעמ ןיא ּביטש סעטנ 'ר ריגנ ןּופ ךױא

 יסנאמ יד רעדָא ,ןײלא דיגנ רעד טשינ ,הלילח .הנותח רעד

 טָאה ,טײלעמירָא יד ןייז יצ שײבמ טשינ ידּכ רָאנ ,ןענױשרַאּפ

 טלעטשעגניײא ךיז טָאה םעד רַאפ .טקישעג רעּבײװ יד ןעמ
 רעד ןיא ,רעקצָאק שיװיייפ 'ר ,דידי סרעטָאפ ןייז ,יּבר סלאיהי

 רע טָאה סָאד .עטָאּפאק רעשיויסח רענעסילשעצ ,רענעּבירעגּפָא

 .רעד טָאה רע ןכיעװ ,ןהשמ-ךּורּב ,רעטָאפ סלאיחי 'רַאפ ןוטעג

 ,ןרעװ-ּוצ.רָאװעג םיא ייּב ןּוא ןפעיטּוצ:ָא טרָאד טרַאװ
 .השמ-ךּורּב רעטָאפ רעד םירָאװ ,קצָאק ןיא ךיז טרעה סע סָאװ

 .שטערק רעד ,ןּתוחמ רעד .הנותה רעד ּוצ ןעמּוקעג ךיוא ןיא

 ,טדײלקעגסױא ןהשמ-ךּורּב טָאה רע ,טרָאװ ןטלַאהעג טָאה ,רעמ
 עטָאּפאק ענעסעלטַא ןַא טזָאלעג ךיז רַאפ ךיוא סגעװנייא ןיא

 ןפרַאד טשינ ךיז לָאז ,דיסח -עד ןּתוחמ רעד ידּכ ,ןעינפיוא

 ןײטש ּוצ הּפוה רעד רעטנּוא רעמשטערק ןטּושּפ ַא טימ ןעמעש

 ןיוש ןיא עטַאט רעד .טנעקר:ד טשינ ןטַאט םעד טָאה לאיחי

 ,ןעזעג טשינ םיא טָאה רע סָאװ ,רָאי רָאּפ יד ךרּוד ,טציא

 ,דרָאּב רעיורג רעסײװ ַא טימ דיי רעטלַא ןַא ןרָאװעג

 יַארג ענײש ןיא ןחיּב רעד ךיוא טָאה הּפוח רעד רַאפ

 +'רפ יד ,עמאמ סנתה םעד  ,םיקוסּפ טימ טשימעגכרּודַא ,ןעמ
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 ףדע-ןג ןּופ ּפָארַאטקּוק יז יװ ,טנָאמרעד ,הקבר ענעּברָאטשרַאֿפ .

 ןֹּבָאה םעד ײּב .םיא טשטנעּב ןוא דניק ריא ףיױא לרעטסנעפ

 .טנײװעג רעײז עמשטערק קע  ןרעדנַא םעד ןיא רעּבײװ יד
 ןגיוא יד ןטלַאהעג רָאנ טָאה רע ,טנײװעג טשינ טָאה לאיחי

 רעטּומ ןייז יו ,ךעלרעּפמײשַאּב ןעועג טָאה ןּוא טכַאמרַאפ

 רַאפ ןדע-ג ןיא ָאד ןיא סָאװ ,לכיה ןטסכעה ןיא טציז הקבר
 יד ןיא ,ןהשמ ןּופ רעטסעװש יד ,םירמ ןכלעװ רעּביא ,רעּבײװ

 טיײצ רעצנַאג רעד ךרּוד טּונימ ןייא ןייק טָאה רע .ןירעצזפיוא

 *עג ךָאד ןיא רע ,טרעױדַאּב טשינ רעטּומ יד טױט ריא ןּופ

 רעליואו ךרע ןַא ןָא ריא ןיא סע זַא ,םעד ןיא רעכיז ןעװ

 יז טָאה רבקה-טוּביח ריא ,רעד ףיוא יװ ,טלעװ רענעי ףיוא

 טעװעטַארעג יז ךָאד ןּבָאה יז ,טכַאמעגכרּוד גנַאל ןיוש ךָאד
 טעד ןיא טציא יז טציז .ןענרעל-:תוינשמ רעייז טימ ןּופרעד

 פַא ךיז טּור ןּוא תוינקדצ-רעּבײװ ליפ ךָאנ טימ לכיה ןכיוה
 .עגנָא ךיז טָאה יז סָאװ ,תוקחד ןּוא ןייּפ ןּופ ןרָאי עלַא רַאפ

 ײֿמױרַא טעװ ןַאמ ריא ןיּב ,ּפָאטרַאװ ןּוא טלעװו רעד ףיוא ןטיל
 סגסופּוצ םיא ייּב ןציז ּוצ ןּבָאה היכז יד לָאז יז ידּכ ,ןעמּוק

 ,עלעקנעּב.ןסּופ םענעדלָאג ןפיוא

 ןרָאװעג טיוט סהקבר ךָאנ ןיא רעכלעװ ,השמ-ךּורּב ךיוא

 שטָאכ) ןּבָאה הנותח רעמ טלָאװעג טשינ ןּוא ןיּבר םייּב שורּפ ַא

 סָאװ ,טַאהעג-לּביארַאפ קצָאק ןיא רַאפ עד םיא ףיוא טָאה ןעמ

 סָאװ ,רָאנ טשינ זיא ,(היברו הירּפ ןּופ הוצמ יד לטבמ זיא רע
 רע רָאנ ,רעטרעװ סנחדּב ןּופ ןרָאװעגיטרירעג טשינ זיא רע

 ,ןעמּוקעגרָאפ םיא ייּב זיא סע .םעד ףיוא טַאהעג-לּביארַאפ טָאה

 ,תומֹוקמ עכיוה יד ןיא טרָאד ןיוש ןיא ענעי .םשהילוליח ַא יװ
 ,תוקדצ ריא ךרּוד טכײהגעגנָא טָאה יז טײװ יװ טסייו רעװ
 טָאה לוטיּב רעקצָאק טימ ןּוא ,רָאג יז ןעמ טנײװַאּב ָאד ןּוא

 ;טגָאזעג ןּוא ןחדּב םּוצ טנַאה רעד טימ ןּוטעגיךַאמ ַא רע

 !ןעשטּומעלַאּב טשינ ןעמ לָאז ,גֹונעג ,גּונעג --
 יא סנדייז טרילָאק ןיא לזייר ןעוו ,הּפוה רעד רעטנּוא ךָאנ

 רע זַא ,םעד ןגעװ טרעלקעג לאיחי טָאה ,םיא ןּבענ ןענַאטשעג
 ןייז סָאװ ,סָאד םיא ּוצ ןייז טעװ יז ןּוא ,ּבייװ ןייז שדקמ זיא
 ּֿױוצ עּביל יד ךיז טָאה .רעטָאפ ןייז ּוצ ןעועג זיא הקבר יטּומ

 יתוממורתה ּוצ ןעמּוקעג זיא רע ,םיא ןיא טקרַאטשעג הלּכ ןייז
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 רע טָאה לרפס.הלּבק ַא ןיא .(חמשנ רעד ןּופ גנוּביוהרעד) שפנה
 ןטלַאה ּוצ טכַאמעגּפָא ךיז ייּב טשינ טָאה רע ליפיוו) טנרעלעג
 ;יּב טנָאקעג טשינ רע טָאה ,רעייפ םעד ןּופ סנטייוורעדנופ ךיז .
 ;הלּבק יד ּוצ ןגיוצעג רעייז םיא טָאה סע .ןויסנ םעד ןייטשי
 ּוצ הפוח רעד רעטנּוא רעגנעל סָאװ ,טּוג ןיא סע זַא ,(םירפס
 רעד ףױא גנּוטײדנָא ןַא זיא הלּכןתה ןּופ הפּוח יד לייװ ,ןייטש
 ןּוא טגיניירעג טליפעג ךיז טָאה רע ."םולש ןּופ הּפּוח,; רעסיורג
 טייטש סָאװ ,סָאד זַא ,ןזיועגסיוא םיא ךיז טָאה סע .ןּביוהעג-
 .ַאּב ּפָאק םעניילק ןטימ ןּוא סנדייז ןיא טליהעגנייא םיא ןּבענ-
 ,זנעג יד ןֹופ לזייר יד טשינ זיא ,לכיט םעד רעטנּוא טקעד
 סע רעכלעװ ךָאנ ,הלּכ עגיּביא יד ,עסיורג יד זיא יז רָאנ
 ערעדנַא ןיא ןּוא םירישה-ריש ןיא ױזַא ךיז:טקנעּב ןּוא ךיז:טגניז
 רע זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע .םירפס עשידיי עגילייה
 .ייה ַא ,ּפָאק ריא רעּביא ןעלגילפ ןּופ ןרעטיצ סָאד טמענרַאפ
 ןטקעדַאּב םעד םּורַא טּורעג טָאה תּבש ןּופ ןח רעד ,ןח רעגיל
 תּבש סָאװרַאפ ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה טציא ,הלּכ ןייז ןּופ ּפָאק
 זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע םירָאװ .הלּכ ַא ֹוצ ןכילגעג טרעװי

 ,.,תּבש רעגיּבייא רעד ךיוא ךיז טלַאהַאּב רעיילש סלזייר רעטנּוא
 .עג עדייּב ייז טָאה ןעמ ּואװ ,ךיי רענעדליג רעד ייּב

 טשינרָאג ריא ּוצ רע טָאה ,ןרעדנַא םעד ןּבענ םענייא טצעז
 רע יװ ,םעד ךָאנ טניז טדערעג טשינ ריא ּוצ טָאה רע ,טדערעג
 ןיוש ךָאד רע טָאה טציא ,דלעפ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ריא ּוצ זיא
 יד םירָאװ ,ןגיוושעג ךיוא יז טָאה ,ןגיושעג רע טָאה ךָאד ,טגעמעג
 ןטלַאהעג יז טָאה ןעמ סָאװ ,טייצ רעד ךרּוד זיא לזייר עדליוװ
 ,ךיו.טמעש יז .ןרָאװעג-"טייל, ַא ,ןעמּומ רעד ייּב טָאטש ןיא
 .ןּוטּוצניהַא ןגױא עריא ּואְװ ,טשינ טסייװ ןּוא רעיײז ,ךעּבענ
 עריא רָאנ טשינ ןּוא רעה סע ןָאק לאיחי ,טּפַאלק ץרַאה ריא
 טױה יד זַא ,ךיז טכַאד סע רָאנ ,ןקּוק ּוצ ךיז ןעמעש ןגיוא
 .רַאפ יז ןּוא ךיז ןעמעש רעגניפ-ץיּפש יד ,ךיז טמעש ריא ףיוא
 רע ,השוּב ריא טליפ רע .רעיילש ריא טימ ןצנַאגניא ךיז טקעד
 ריא ףױא טָאה רע ןּוא ,ךרוד עטָאּפַאק רעד ךרוד סע טליפ
 ןטסיירט ,סטּוג סעּפע ןגָאז טלָאװעג ריא טלָאװ רע ,תונמחר סיורג
 עדייּב יז ןציז ,ךיוא ךיז טמעש רע רָאנ ,ץרַאה ריא ףיא יז
 | | א,ןגלש ןוא
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 .עטַאז ַא ןּוא עכעליירפ ַא ,עגנַאל ַא ןעװעג זיא הנּותח יִד
 ןּופ ןעסּפָאה םעד רעטנּוא טצעזעג ךיז טָאה עמשטערק יד

 ןּוא ,רעסַאװ יװ ןסָאגעג ךיז טָאה ןפנָארּב ,לויטש עטלגענַאּב יד

 טנַאה ןייא ןּופ ןגױלפעג ןענעז סעקּפוּפ ןּוא זנעג ןּופ סעקלּוּפ

 ףעװעגמעמ רעיײז ךיז טָאה םלוע רעד .רערעדנַא רעד ןיא

 ,לּברַא עטצרַאשעגּפױרַא טימ ,עטמיורעגפיוא ןַא ,עקרעקנעש יד
 :ךיּפקמ טשינ החמש רעסיורג רעד ּבילּוצ טָאה ןעמ סָאװ ףיוא
 טײרדעגמּורַא עקניפַארַאק רעסיורג ַא טימ ךיז טָאה ,ןעװעג
 לרעױּפ סָאד .טלייטעג תוסוּכ ּוצ ןדעי ןּוא ןרעױוּפ יד ןשיװצ
 ןייז ףיוא ןכייצ סניק רָאנ ,יײּברעד ךיוא ןיא שּואעדַאט-םירָא
 סע טָאה לאיחי .ןעװעג;טשיװעגּפָא טַאהעג ןיוש זיא ןרעטש
 טדיירפעג ,טכַאלעג טָאה לרעױּפ סָאד סָאװ ,םעדכריד טנעקרעד
 עגידניז טָאה ןעמ ןַא ;ערעױנַא יד טימ טעסּפָאהעגטימ ןּוא ךיז
 ...ןייז;ךעליירפ טשינ ןעמ ןָאק ןעקנַאדעג

 טפרַאדעג טָאה ןעמ .ןרָאװעג;טעּפש ןיוש רעּבָא זיא סע -
 טּפַאכעגנײרַא הלּכ יד םלוע רעד טָאה ָאד ,ןריפ ןגייל הלּכןתח
 ןצנַאט טלָאװעג ןּבָאה עלַא ,ליונק ַא ןיא יז ןטענקרַאפ ,ןטימניא
 טשיג ועיש זיא לזייר עמירָא יד ,לצנעט-הוצמ סָאד ריא טימ
 םּוצ ןּוטעג:קנּואװ ַא ףלָאװ:חמלש טָאה .ןלַאפעג סיפ יד ןּופ
 םיױק עקרעמשטערק יִד טָאה ..,*! ּוטסעשטּומעלַאּב סָאװ, ;ּבייוו
 טמיורעגנייא ריא ,ליונק ןּופ הלּכ יד ןגָארקעגסױרַא תורצ טימ
 ; רעיוא ןיא

 .ןעמעשרַאפ טשינ ,הלילח ,ךָאנ ךימ טסלָאז ּוד ,לזייר --
 !ןַאמ ןייד ּוצ ןייז רעטכָאט עשידיי ַא טסלָאז

 סָאװ ,לרעקלַא-תּבש םעד ןיא טריפעגנײרַא יז טָאה יז ןּוא
 ...הלכןתח רַאפ טיײרעגנָא ןעװעג זיא

 קעד רעד רעטנּוא ּוליִפַא ךיז טריפ דיסח ַא ,לאיהי --
 ןלאיחי טמיורעגנייא עטַאט רעד טָאה - ,תודיסח טימ ףיוא ךיוא

 רעטניה ןּוא הלּכ רעד ּוצ טריפעגנײרַא םיא טָאה ןעמ ןּוא
 לָאמנײק ןענָאק טשינ ןלָאז יז ידּכ ,ןסָאלשרַאפ ריט יד יז
 | | ..,ןפױלטנַא

 קעװצ םעד ּוצ ןיא סָאװ ,לרעקלַא ןגידתּבש םעד ןיא
 סנשיק ךס ַא טימ ןּוא טצייהעגרעטנּוא טּוג ,ןרָאװעג;טעטכירעגניײא
 טייהנגעלעג רעד ּוצ ,טנייה טָאה ןעמ עכלעװ טימ ,ןקעד ןּוא



 ש ַא םו ל ש 278

 ,גייא ,לקניוװ ַא ןיא ןענַאטשעג הלּכ יד זיא ,טגײלַאּב ןטעּב יד
 ןױש ךָאד יז זיא טציא .רעיילש ריא ןיא ּפָאק םעד טערּוגעג
 טדערעג טָאה ןּוא ריא ּוצ ןעגנַאגעגּוצ לאיחי זיא .םיא ּוצ רּתומ
 | :ץרַאה ריא ףיוא

 םּורפ ךיז ייברעד ןּוא טגָאזעג רע טָאה - ,לזייר -
 רימ ּוצ רתומ ןיוש ּוטזיּב טציא-- .ןענעװַאד םייּב יװ ,טלקָאשעג
 ?רימ ןּופ ּפָא ךיד ּוטסרעק סָאװרַאפ ,לארשיו השמ תדּכ

 טנײװעג לזײר טָאה -- !ריד רַאפ ךיז םעש ךיא לייװ --
 ,ןײרַא:רעיילש ןיא

 ,ּבײװ ןיימ ןיוש ךָאד טזיּב ּוד ?ךיד ּוטסמעש סָאװרַאפ --
 !ןעװעגשדקמ ןיוש ךיד ךָאד ּבָאה ךיא

 רַאפ ךיז םעש ךיא .טנייה רַאפ טשינ ךיז םעש ךיא --
 !ןיוש טסייוװ ּוד ,,,לָאמטסנעד

 ,טנױטשרעד לאיחי טגָאז - !טשינ סייװ ךיא --
 ,ןוטעג:הריבע עסיױרג ַא ּבָאה ךיא ליײװ ,רַאפרעד --

 .טַאהעג:הנותח ּבָאה ךיא רעדייא
 לאיחי טגערפ -- !ןוטעג ּוטסָאה הריבע ןַא רַאפ סָאװ --

 ,ןקָארשרעד
 לייװ .טגָאזעג רימ טָאה ןירעקּוט יד ,ןיוש סייוו ךיא --

 ריד ּוצ ךָאנ ןיב ךיא ןעװ ,ריד ּוצ טרירענּוצ ךיז ּבָאה ךיא
 ..ןעװעג:רּתומ טשינ

 ןייג ןיש ייג .לאיחי ךיז טלטיור -- ,ּוטסניימ סָאד ,ָא --
 טָאג ןּוא ,טכַאמעג-הוצמ ַא הריבע רעד ןּופ ךָאד רימ ןּבָאה
 .ןעועג:לחומ זנּוא טָאה

 ּוטסיײװ ןענַאװנּופ --
 !טשינ רימ ּוטסּביילג ,ריד גָאז ךיא זַא --
 .,,טסיירטעג לזייר ּפָא-טרעפטנע -- ,ָאי --
 ןּבילג ןעמ ףרַאד ןַאמ ַא זַא ,טסּואװעג ןיוש טָאה יז

 ,ןכרָאהעג ןּוא

 ּפָאק םעד לזייר עדליװ יד ןעמ טָאה גָאט ןטייוװצ ןפיוא -
 ןיא יז ןּוא ,ןוטעגנָא לּבײה ַא ריא ,סּפעש ַא יװ ,ןרױשעגּפָא
 .ןרָאװעג-לּבײװ ַא ןיוש
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 רַאפ ןּוא ץירּפ ןרַאּפ ןלאיחי טפרַאדעג ךָאד ןעמ טָאה

 ץירּפ םעד טפרַאדעג טָאה ןעמ .ןלעטשרָאפ טנּוה םעד "ןסּוטיט,

 -רַאפ ןגעמ לָאז קלָאפ-רָאּפ סָאד זַא ,ןטעּב-תּושר ןּוא ןעקנַאדַאּב

 -עגנָא סעטָאּפַאק עגידתּבש יד ךיז ןעמ טָאה .ףרָאד ןיא ןּביילצ

 ןּוא ןכָארּבעג טנעה יד ךיז ןּבָאה םייהרעדניא רעּבײװ יד) ןּוט

 ןענעז יז ןּוא ,(ןפױלּפָא םולשּב רָאנ לָאז סע זַא ,ןטעּבעג טָאג

 ,ןײרַא-סָאלש ןיא ץירּפ םּוצ קעװַא

 ,ןדָאּב ןכעלרעפעג םעד ןטָארטַאּב ןּבָאה יז רעּבָא רעדייא

 רע יװ ,ערעל ַא םעדייא ןגנּוי ןייז ןּבעגעג ףלָאװ-המלש טָאה

 טנּוה ןייז ןגעג ןּוא ץירּפ ןגעג ןריפמיוא ןּוא ןעמענַאּב ךיז לָאז

 ."סּוטיט,-
| 

 ,טסרעה וד ,ןגָאז טשינרָאג ןּוא ןּוט טשינרָאג טסלָאז --

 ,כַאמ לעװ ךיא סָאװ ,ץלַא ןּוא ,רימ ףיוא ןקּוק רָאנ טסלָאז ּוד

 יד ֹוצ ץירּפ םעד ןפרַאװ ךיז לעװ ךיא ,ןכַאמ ךיוא :וטסלָאז

 ןיא ןשּוק םיא לעװ ךיא זַא .ןפרַאװ ךיוא ךיד ּוטסלָאז ,סיפ

 סעװ רעמָאט ןּוא .טנַאה עטייווצ ןייז ןּפַאכ ּוטסלָאז ,טנַאה רעד

 ןיא טגָאזעג רעמשטערק רעד טָאה -- ,סחו:הלילח ,ריד ףיוא רע

 טשינרָאג ּוטסלָאז ,ןצײרנָא טנּוה ןטכעלש םעד -- ,קערש סיורג

 סנעה יד ןּבױהפיױא ןּוא דרע רעד ּוצ ךיז ןפיַאװ רָאנ ,ןּוט

 ּבָאה ןּבעל-ץירפ, :ןגָאז טסלָאז ןּוא טעּבעג טימ ץירּפ םּוצ

 ךיז ןעמ ןָאק ָאד םירָאװ !"דניק ןּוא ּבייוו ןיימ ףיוא תונמחר

 טגָאז - ,טנַאה סצירּפ ןיא ןעמ זיא ָאד ,ןפלעה טשינרָאג ןיוש |

 .רעמשטערק רעד
 ןיא רע .ךעלזייּב ןעמּונענּוצ ץירּפ רעד ײז טָאה טשרעּוצ

 ."טגָאנעג םיא טָאה םירָאװ רעד, .רָאמּוה ןטּוג ןיא ןעוועג טשינ

 וַא ,םיא ןּופ טעּב דיי רעד סָאװ ,טרעהעג טָאה רע זַא ןּוא

 לּבייוו סָאד ןזָאל ןּוא ,ןציז ףרָאד ןיא םעדייא ןייז ןזָאל לָאז רע

 :ןעיירש ּוצ ןּבױהעגנָא רע טָאה ,טינש טימ ןעלדנַאה

 ןייד טימ ףרָאד עצנַאג סָאד ןעקניטשרַאפ רימ טסליװ ּוד --

 ,ןּבײלּברעּביא טשינ הצע ערעדנַא ןייק רימ טעװ סע ."ןעמָאז

 סע ןלעװ ןריי יד לייװ ,ןרעכיורּוצסױא עילָאּפָאט ץנַאג רָאנ

 .סעלעּביצ ןּוא לּבָאנק טימ ןעקנּוטשרַאפ ןּבָאה

 ענעגייא ענייז ןּופ עירּופ ַאזַא ןיא ןײרַא זיא ץירּפ רעד

 לָאז רע זַא ,"סּוטיט, טנּוה םעד ןליופַאּב טָאה רע זַא ,רעטרעװ
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 --,לנּוק םעד םיא ןּופ טשינ טליפ ןעמ יצ ,"ןקעמשַאּב, לדיי עיינ סָאד
 טָאה טנוה רעד ןעװ .טרַאװעג רָאנ טָאה טנוה רעד סָאװ ףיוא
 ףלָאװ:המלש זיא ,ןלאיחי ּוצ גנורּפש ןייא טימ טרעטנענרעד ךיז
 טנעה יד ןּבױהעגּפױא ,דרע רעד ּוצ ךיז ןפרָאװעג ,ןרָאװעג-ךיילּב
 : :ןטעּב ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה ןּוא ץירּפ םּוצ

 ! תונמחר ּבָאה ,ייוװ .יוא --
 רעד ףױא ןפרָאװעג טשינ ךיז טָאה ,ןגעגַאד ,לאיחי

 ןּבילּבעג ןיא רָאנ ,טנועלעג םיא טָאה רעװש רעד יװ ,דרע
 .ןגיוא יד ןיא ךיילג טקוקעג טנּוה םעד טָאה ןּוא ןייטש גיאּור
 רע טָאה ןרירנָא רעֶּבָא ,םיא ףיוא טליּבעג טָאה "?סּוטיט, .ןײרַא
 ןעװעג-טניאװעג לאיחי ןיא טניה טימ .טגַאװעג טשינ םיִא
 סָאד רָאנ .רעפרעד יד רעּביא ןייג ןּופ טייצ רעד ןּופ ןייגּוצמוא
 ,טליטשעגנייא "ןסּוטיט, טָאה סָאװ ,הּביס יד ןעװעג טשינ ןיא
 רענעי ןּוא טייקרעכיז יד קילּב סלאיחי ןיא ןגעלעג ןיא סע
 .רעטנוא היח עטשרע יד לָאמַא ךָאנ טָאה סָאװ ,ךיז ןיא ןּבױלג
 ענייז ,ןעװעג.ךיײלּב ןיא לאיחי .שטנעמ ןרַאפ טכַאמעג-גינעט
 ,םינּפ ןיײז ןיא רעּבָא ,ךיז רַאפ טמּורּבעג סעּפע ליטש ןּבָאה ןּפיל
 טָאה סָאװ ,עדריװ עכעלשטנעמ יד ןגעלעג זיא ןעזסיוא ןייז ןיא
 טימ טנגּונגַאּב ךיז טָאה רע .,ןגיוּב ּפָאק םעד טכַאמעג "ןסּוטיט,
 ןּוא ןטייז עלַא ןּופ ןלאיחי טקעמשעגמורַא טָאה רע סָאװ ,םעד
 ,ןעזעג ןוא ףרָאד ןּופ ךּורעג ןשימייה םעד םיא ןּופ טליפעג
 +ךענע טימ ןסָאגעגנָא ןעיטש רָאנ ,טשינ ןרעטיצ ינק ענייז זַא
 ןּוא ןלאיחי ףיוא ןעװעג:םיּכסמ רע טָאה .םיא ןגעג ןליװ ןשיג

 לטנעװ םעד רעטניה טוָא ןייז ּוצ ןעגנַאגעגקירּוצ טגיאּורַאּב זיא -
 : ,ברעה.-עילימַאפ ןופ

 טשינ טָאה סָאװ ,דיי ַא -- ,סעײנ ַא ןעװעג ןיא סָאד
 ןלאיחי טָאטשנָא ,ץירּפ רעד ןּוא .טנוה ןייק רַאפ ארֹומ ןייק
 ךיז טָאה ,ןסעזעג ןזיא רע ּואװ ,לסעז םוצ ךיז ּוצ ןפּורּוצּוצ
 .נוא ןטָאנקרַאפ טּורציּפש רעד טימ טרָא ןייז ןּופ ןּביוהעגפיוא

 לדיי סָאד טשרעּוצ העד רעד טימ ,ןטניה ןּופ טנַאה רעד רעט
 טשינ ץירּפ םעד טָאה סע יװ ,ךעלרעניא םירָאװ) ןענרעלּוצנָא
 רַאפ טשינ ךיז טקערש לדיי עגנּוי סָאד סָאװ ,ןּוטעג.האנה ןייק
 .סּורדרַאפ ןּופרעד ךיוא השעמ תעשּב רעּבָא רע טָאה ,טנּוה ןייז
 ןיא רע ,(ְךיז ןגעג הדירמ ַא יװ ,םעד ןיא ןעועג ןּוא טַאהעגנ
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 :עגמורַא גירעגיינ םיא טָאה ןוא ןלאיהי ּוצ .טגָאנ ןעמּוקעגּוצ
 ץירּפ ןּופ ןגױא ענייז ךיוא טָאה לאיחי .ןקילּב ענייז טימ טּפַאט
 .עלדנעטשרַאפטסּבלעז רעּבלעזרעד טימ ןּוא ,ןעמּונעגּפָארַא טשינ
 טנּוה םעד טָאה רע ןכלעװ טימ ,קילּב ןייז ןיא טיײקרעכיז רעכ
 םעד טליטשעגנייא ךיוא רע טָאה ױזַא ,טליטשעגנייא *סּוטיט,
 ,טגײלעגרעדינַא סעּכ סצירּפ םעד רע טָאה רָאנ טשינ ,ץירּפ
 סָאװ ,קורדסיוא רעגיּבױלג רעגיטרַאנגײא ,רעליטש סלאיחי רָאנ
 .מיס ַא טקעװרעד ןּבָאה ,ןגױא עסױרג ענײז ןיא ןגעלעג זיא
 ,םיא ּוצ ץירּפ ןּופ עיטַאּפ

 -- !רע טָאה ןגיוא ענייר !רימ טלעפעג לד סָאד --
 ןלדיי ,וטסייה יװ -- .טרעדנּואװרַאפ ךיז ּוצ יװ ץירּפ רעד טגָאז

 ,טרעפטנעעגּפָא רע טָאה - !לאיחי סייה ךיא --

 רעד טָאה -- !ףרָאד ןיא רימ ייּב ןּוט ּוטסליװ סָאװ --
 / ,ןושל ךעלשטנעמ ןייז ןענּופעג קירוצ לָאמַא טימ יװ ץירפ

 -- ,ןריפ לדנַאה ןּוא ןענרעל הרוּת סטָאג ליװ ךיא --
 ,ארומ ןָא ּפָא לאיחי טרעפטנע

 !ןריפ לדנַאה ןַײד ךעלרע רָאנ טסעװ --
 :עג ןנוא טָאה טָאג יװ . ,ןריפ לדנַאה ןיימ לעװ ךיא --

 ,ערעל ןייז ךרוד ןטָאּב
 ץירּפ רעד םיא טקיקַאּב -- !םינּפ ךעלרע ןַא טסָאה --
 טגָאז -- ?ןעלדנַאה ןעד טעװ רע ,ןּבעל-ץירּפ ,םירָאװ --

 טעװ ּבײװ סָאד -- .תחנ רַאפ ךיז גידנעלגערּפ ,רעטכַאּפ רעדו
 ןענרעל הרוּת עגילײה יד ןּוא ןציז טעװ רע ןּוא ,ןעלדנַאה
 טּוג ַא םעדײײא ןיימ טָאה ,יוא ,יוא ,יוא .,רחוס-דלַאװ םייּב
 ַא ןרעװ טעװ רע -- .רעטכַאּפ רעד ךיז טמיר -- !עלעּפעק
 ..עלעּפעק טּוג ַא .בר

 :עיציּבמַא רעשיצירּפ רעד ּוצ טגנַאלַאּב ךיוא טָאה סָאד
 ןיא סָאד ;רענרעל ַא םעדייא ןַא ןּבָאה לָאז רַאדנערַא ןייז זַא
 ,לשמל ,טנּוה רענײש ַא יװ יװזַא .טײקשיצירּפ לייט ַא ןעװעג
 טמירעג ךיז יז ןּבָאה ,ןעמּוקעגפיונּוצ ךיז ןענעז םיצירּפ ןעװ
 ןיא יז ייּב ןציז סָאװ ,"סניּבַאר, יד טימ ןרעדנַא ןרַאפ רענייא
 :דסח טימ ןפּורעגנָא ךיז ץירּפ רעד טָאה ;ףרָאד
 םעד גָאז ,עקמָאלש ,םעדייא ןיד ,רימ טלעפעג רע -- 'ו

 ,רעטגיװ ןפיוא ץלָאה ןרּופ רָאּפ ַא ןּבעג םיא לָאז רע ,םַאנַאקע
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 ןַא ןעמּונעג טָאה שזַאשטכַאּפ ןיימ סָאװ ,ןדירפּוצ רעײז ןיּב ךיא
 .!רעקנעש ןייק טשינ ,"ןיּבַאר, ַא םעדייא

 .שטערק רעד טָאה ,ןסיורדניא ןעמּוקעגסױרַא ןענעז ײז זַא |
 ןּוא םעדיא ןײז ףיוא טקיקעג דובּכה.תארי סיורג טימ רעמ
 :טרעדנּואװרַאפ טגערפעג

 ןטנּוה ןרַאפ טַאהעג-ארומ ןייק טשינ ּוטסָאה ױזַאייװ --
 ךָאד טָאה רע 1םיא ּוצ טדערעג טסָאה ּוד יװ ,ץירּפ ןרַאפ ןוא
 ! ןּוט.סטכעלש טנַאקעג ריד

 ,עג ַא רָאנ ךָאד ןיא רע ןטנַאה ןייז ןיא ןעד זיא סע --
 רימ ןָאק רעװ ,טשינ ליװ טָאג זַא .טנַאה סטָאג ןיא גייצ
 ? ןּוט.סטכעלש

 ןגעװ ּבָאה ךיא .דניק ןימ ,טכער טסָאה ּוד ,ָאי --
 טצכערקעגּֿפָא רעטיּב די רעד סטָאה -- ,טסואװעג טשינ םעד
 ..ןּבעל שיטניה ץנַאג ןייז ףיוא

 ןײ ןײז רעּביא.טזָאל רע סָאװ ,ןופרעד רעכעלקילג ַא

 ,ןיּבר ןייז ּוצ טרעקעגמּוא השמ-ךּורּב ךיז טָאה ,טנעה עטיוג ןיא

 רע .ןענרעל םוצ ןּוטעגיםענ ַא גיטכיר ךיז טָאה רעּבָא לאיחי

 "ר ײּב דלַאװ ןיא ןסיורדניא ןכָאװ עצנַאג ןסעזעגּפָא זיא

 סרעטָאפ ןייז ןופ ףליה רעד טימ ןּוא .שרדמה-תיּב ןיא ןעטנ

 ןיא ןעמיװש טזָאלעג ךיז רע טָאה ,ךמלמ שיװייפ 'ר ,טניירפ

 ךיז טימ טלעטש סע סָאװ ,ןײרַא-"םי, ןסיורג ,ןכעלמייהמּוא םעד

 - | .דּומְלֹּת רעד רָאפ
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 1 לטיּפַאק

 המשנ רעשידיי רעד ןופ דנַאל סָאד

 ןיּבר ןייז ןּופ סנסּופּוצ ןסעזעג לאיחי זיא רָאי ףניפ
 ,שרדמה-תיּב.דלַאװ ןיא שיווייפ 'ר

 ידֹּכ ,דלַאװ ןיא ןסיורד דיגנ םייּב טניואװעג טָאה לאיחי
 רע סָאװ ,טסרָאיװ רָאּפ ַא ןּופ געװ םעד ךיז ןעגנערּבוצנייא
 םּוצ עמשטערק רעד ןּופ ןגײלנָא גָאט ןדעי טפרָאדעג טלָאװ
 ןוא .תֹּבש-ּוצ-תּבש-ןּופ רָאנ רע ןזיא ןעמּוקעגמײהַא .סױרַא-דיגנ
 רע יא ,רעדלעפ יד ןטָאשַאּב ןּבָאה ןעיינש יד ןעװ ,רעטניװ

 םיתּבש יד ןיא ךיױא דלַאװ ןיא ןסיורד טרָאד ןּבילּבעגרעּביא
 יניק יד) רעטניװ ןרעּביא ךיוא לָאמַא ,גנַאל.םישדח עצנַאג ףיוא
 ײז ןעמ טָאה ,גנוי ןעװעג ךָאנ ןענעז ,לזײר ןּוא לאיחי ,רעד
 רע ןיא ןפָאלשעג .,(ןרעדנַא ןּופ סנייא סנטייװרעדנופ ןטלַאהעג
 ןסעגעג ןּוא ,ןשיװייפ 'ר טימ לּביטש.םעדיוּב םעניילק םעד ןיא
 םעד ּבילּוצ ,לשיט רעדנּוזַאּב ַא ייּב ןשיװייפ 'ר טימ רע טָאה
 .מערפ טַאהעג-ןרעג טשינ ,דַארַאּפ טריפעג טָאה דיגנ רעד סָאװ
 לײװ ,ןליװ רעײז ּוצ ןעװעג בגַא זיא סָאד לײװ ,שיט םייַּב עד
 רעד שטָאכ .,רעּבײװ יד ןענּופעג ךיז ןּבָאה שיט סדיגנ םייַּב
 רַאפ טלָאװעג טשינ ןּוא ןגעװיהוצמ רַאפ ןּוטעג סע טָאה דיגנ-
 ינייא ןנעג סלזײר ןּבָאה ךָאד ,טלעג ןייק ןעמענ טסעק סלאיהי
 טָאה סָאװ ,לכײט ןשירפ םעד ןּופ טרעדנַאװעגרעּביא ןײװגיצ
 ןיא ,רעטיריהנעשֹוה יד ןשיװצ ןסָאגעג גידתועינצ ױזַא ךיז
 ןבָאה סָאװ ,זנעג סלזײר ןעװעג ןענעז סע .,ןײרַא-ּפעט סדיגנ
 .סעקשטַאק עריא ןּוא זנעג עריא .טלָאצַאּב הרות סלאיחי רַאפ
 ,רעטֹוּפ ,תֹופֹוע ןלעטשיצ ןיא ןיא ןטלַאהעג טָאה ףלָאװ:המלש
 ןּוא .טסעק סלאיחי רַאֿפ ןײרַאךיק סדיגנ ןיא סגיכלימ ,רעייא
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 סדיגנ םעד תופוע ליפיװ רועיש ןיק ןעװעג טשינרָאג זיא סע

 ןעגנילשנייא טנָאקעג ןּבָאה ּפעט
 'םעד ייּב ןיא ,דנַאלרעטָאפ ןיא קלָאפ רעדנַא ןַא ייּב סָאװ

 טציז לאיחי סָאװ ,ןרָאי יד ךרּוד .הרוּת ןײז שטנעמ ןשידיי

 טָאה ,שיװייפ 'ר ןיּבר ןייז ןּופ סנסּופּוצ שרדמה-תיּב.רלַאװ ןיא
 טָאה רע ,עקַאט תמא .טנעקרעד "דנַאל, ןייז ןופ קיטש ַא רע

 ּואװ ,גרעּב ענייז ןּופ ןציּפש עכיוה יד ּוצ טכירגרעד טשינ

 רעד ןּופ *ןפוסיןיא, ענעגנואװצַאּבמּוא יד ,יינש רעגיּבײא רעד
 יט יד טעװעטנורגרעד טשינ טָאה רע .טרעיוה הלּבק רעשידיי

 יסיד יד) "הירטו אילקש, יד עכלעװ ּוצ ,םימי יד ןופ ןשינעפ

 ײגּורדעגנײרַא טשינ זיא רע ,ןכילגעג ןענעז דּומלּת ןּופ (ןטוּפ

 רעדלעװ ערעטסניפ ,עטגײװצרַאפ ,עטלצרָאװרַאפ יד ןיא ןעג

 רע ן'א הכלה רעד ןּופ ןגעװ עטרַאה יד ףיוא ,ןיינ ,לוּפלּפ ןּופ

 ּוצ טַאזעג ביל רע טָאה רעּבָא רַאפרעד .רעװש ןעגנַאגעג ךָאנ

 ןעּור ןּוא הדגַא רעד ןּופ ןעלוניא עגינּוז יד ףיוא ןּבײלּברַאפ

 ..טײקמּורפ רעשידײ רעד ןופ ךעלכייט עליק יד ײּב

 סנדמל ןשידײ םעד ןיא ּפָא ךיז טליּפש סָאװ ,ןּבעל סָאד

 לּופ ןיא סע ,סלַאער ןייק ,סגידתושממ ןייק טשינ ןיא ,"דנַאל,

 .מּוא יד ,ןעגנּוריסַאּפ ןוא ןשינעעשעג עטלקיװרַאּפ רעטנזיױט טימ

 רָאנ ןענָאק סָאװ ,סעיצַאוטיס עטסכעלנייװעגמוא ,עטסטעטרַאװרעד

 נָא טָאה לאיחי ,סעיזַאטנַאפ עטעטכידעגסיוא ןיא ןעמּוקרָאפ

 טימ ןרָאעג-טריפעג ןענעז סָאװ ,ןטיּפסיד יד ןיא ןעמונעג .לייט

 -ייסיא ןשיטנַאטקעס ןגילָאמַא םעד ןּופ טּולּב ןסײה ןצנַאג םעד

 ןדָאּב ןסײה םעד ףױא טײקגיקענטרַאה ןּוא טנעמַארעּפמעט ןשיא

 . ,אתידּפמוּפ ןּוא הנבי ןּופ תובישי יד ןיא ,ףיוה:שדקמה.תיּב ןּופ

 יעי סָאװ ,ןעמיױצ-רעּביא.ןעמיוצ עלַא יד ןעמּונרַאפ טָאה רע

 ידכ ,ןּבעל עשידיײ סָאד ײז טימ טלגניועגמּורַא טָאה רוד רעד

 .רעײפ םעד ןּוּפ המשנ עשידי יד טגיזעשַאּבמּוא ןטלַאהוצפיוא

 טָאה קלָאפ ןייז ןכלעװ ןיא ,עטכישעג-טלעװ רעד ןופ ּפָאט ןגיד

 ?קנַארטעג ַא יװ ,ךיז ןיא ןעקנּורטעגנײרַא טָאה רע ,טכָאקעג ךיז

 *רַאש יד ןטלַאהעגסיוא ןּבָאה עכלעװ ,ןכּורּפש עגולק-סנּבעל יד

 יײדַאּב רעײז ןריולרַאפ טשינ ךָאנ ןּוא טיצ רעד ןּופ ןייצ עפ

 ןופ רסומ ַא ןעמּונעגּפָארַא ךיז טָאה רע .טנײה ןרַאפ גנּוט

 "בוּפ ןוא רעהנבי יד ןּופ םייּבר יד ןּופ ןּבעל ןגידתועינצ םעד
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 .ײּב עגידעּבעל םיא רַאפ ןעװעג ןענעז ייז .תובישי רעאתידּפ
 *ײז טימ זיולּב רָאנ טשינ רעריפ ענייז ,טייקמּורפ ןּופ ןליּפש
 רעיײז טימ ,טײקגיליװרעפּפָא רעיז טימ ךיוא רָאנ ,ערעל רע
 ןענעז יז ,ןּפיצנייּפ ערעײז רַאפ טױט ןפיוא ןײג ןשידלעה
 ,געװ ןייז ןטכױלַאּב ןּבָאה סָאװ ,ןלעקַאפ יװ ,ןענַאטשעג

 .עג סָאד זיא ,הרֹוּת ןעמעװ טימ רעװ טנרעל סע זַא,
 ףמלמ-שיװייפ 'ר ןיא ."ןריוּבעג םענעי טלָאװ רע יװ ,ןכילג
 'ר ךיא ,ץלַא ןוא עמַאמ יד ,עטַאט רעד ןירָאװעג םיא רַאפ
 ּוצ גנּוגיינ סלאיחי ,דימלּת ןייז ּוצ ןדנוּבעגוצ ךיז טָאה שיװייפ
 ןיא טָאה רע .ץרַאה םיצ ןעועג םיא ןיא קיטסימ ןּוא הלּבק
 ןיא ןלעלקריװרַאפ טלָאװעג ןוא "ךיז; ןטײװצ ַא ןעזעג םיא
 ן הע: טליפרעד טשינ ןענעז עכלעװ ,ןעגנונפָאה יד ןלאיחי
 יי ,ןײלַא םיא ּוצ

 לגילפ טַאהעג לָאמַא טָאה שיװײפ 'ר דמלמ רעד ךיוא
 ,..ןכיירגרעד סעּפע טלָאװעג ,סנקלָאװ יד ןיא ךיז טעּפַארדעג ןּוא
 .ָצג תואוקמ ,טסַאפעג םיתינעּת רע טָאה ןיָאי עגנּוי יד ןיא

 ײנש ןיא ,ןעמונעג ךיז ףיוא הבושת ַא לָאמַא וליפַא ,טעװַארּפ
 ןּבעל סָאד רעּבָא .ןכײרגרעד וצ סעּפע ידֹּכ ,טרעלָאקעג ךיז
 םיא ןּוא קרַאק םייּב ןעמּונעגנָא ,לגיופ-ּבױר ַא יװ ,םיא טָאה
 ןרָאװעג-ןריוּבעג ןענעז רעדניק ,ןכיוה עלַא ןּופ ןפרָאװעגּפָארַא
 ןרָאװעגידימ ןענעז רעגיװש-ןּוא.רעװש ,ןרעדנַא ןכָאנ סניײא
 ַא טגנַאלרַאפ ןּבָאה ,ןטלַאהיצסױא החּפשמ יד ,ןּבעג ּוצ טסעק

 ,ןענרעל בר ףיוא לָאז רע ,הסנרּפ םיא ןּופ טרעדָאפעג ,תילכת
 טומעג ןכַאז עלַא יד רע טָאה .ןרעװ הארוה-הרומ לקיטש ַא
 | .ןעמּונעג ךיז הארוה-רתיה ּוצ ,ןגײלקעװַא

 ןעמ טָאה םעד ּוצ -- ןרָאװעג טשינ רע ןיא בר ןײק
 צשינּבר יד ןיא ץיטשנָא ןַא ,ףיקּת ַא רעװש ַא טפרַאדַאּב
 ,הלהק ַא ןלָאצַאּב ןָאק סָאװ ,דיגנ ַא רעװש ַא רעדָא ,ןפיוה
 ךיז רע טָאה םייהרעדניא .ןרָאװעג דמלמ ַא בר ַא ןּופ רע זיא

 ךיז טרעגלַאװעג ,דמערפ רעד ןיא קעװַא רע זיא ,טמעשעג

 "ר דיגנ ןסיורג םּוצ ןעגנַאגרעד ןיא רע ויּב ,טרָא-ּוצ.טרָא ןּופ
 ןיז ענייז רַאפ ןעמּונעגּוצ םיא טָאה רעכלעװ ,רעגיצנַאד עטג
 טנרעל סָאװ ,םעדיײא םעד רַאפ רקיֵע רעד ןּוא ,סמעדייא ןּוא

 וו | .ןײז בר ַא ךיז
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 ,החּפשמ ןייז ןּופ טייװ ,םייה רעד ןּופ טגָאירַאפ זיא רע

 .תורצ טימ ןדָאלַאּב ןיא רע .חסּפ-וצ-חסּפ ןּופ רָאנ טעז רע סָאװ

 ,סמעדייא ןּוא ןיז סדיגנ םעד - םידימלּת ענייז טנייפ טָאה רע

 ןיז טניפ טָאה רע .סונרומ ערעײז טימ ךיז ןּופ ןזָאלּב עכלעוו

 .רעדנופ טקניטש הואג יד ןעמעװ ןופ ,ןעטנ 'ר ,רעּבעג-טיורּב

 ןּופ ןענרעל ענעקורט סָאד םיא זיא ןצרַאה םּוצ טשינ ,סנטייוו

 .טיורּב עלעקיטש םענדיּב םעד רַאפ טוט רע סָאװ ,"טּפשמ .ןשוח,

 רע טָאה ,טקנעּבעג ױזַא טָאה רע ןכלעװ ךָאנ ,קצָאק ןּופ טייװ

 ןיא ,רהז ןיא ,הלּבק רעד ןיא ּורּפָא ןּוא טסיירט ןייז ןענּופעג

 םיא ןּבָאה עכלעװ ,םייּבר ןּופ תוישעמ ןּוא תורוּת עשידיסח יד

 ןעװ .תובישח ענעגיא ןַא םיא ןפַאשעג ,החּפשמ יד ןטָארטרַאפ

 טצישַאּב יװ טליפעג ךיז רע טָאה ,ייז ןיא טנרעלעג טָאה רע

 -- אנוש ןופ ןלייפ םּוש ןייק סָאװ ,גנוטסעפ רענעגייא ןייז ןיא

 .ןכײרגרעד טנָאקעג טשינ םיא ּוצ ןּבָאה גרָאז

 טשיג רעּבָא טָאה ,תיּבה.לעּב ןייז ,רעגיצנַאד עטנ 'ר

 "רַאפ טשינ רע טָאה רעמ ךָאנ .םירפס-הלּבק יד טַאהעג-ביל

 ,תודיסח ןּופ "יײרענידנצעג, יד ןּוא הרוּת עשידיסח יד ןגָארט

 -- ןפּורנָא ןָאק ןעמ סָאװ ,סָאד ןעװעג ,ךחלטנגייא ,זיא עטג 'ר

 ןיא ןטלַאהעג ךיז םּורפ טָאה רע שטָאצ .,סרוקיּפַא לקיטש ַא

 ןײז ןיא טנרעלעג גָאט ןצנַאג ַא טָאה ןּוא םיניד טשידיי עלַא

 ןענרעל ןייז רָאנ ,טכיל עגידנענעוּב יד ייּב רעמיצ ןרעדנוזַאּב

 טּבײרטַאּב ןעמ סָאװ ,ךַאז ַא רעמ ,טרָאּפס ןימ ַא ןעװעג זיא

 .שינעפרעדַאּב ןעיגילער ןימ ַא רעדייא ,ןָאט ןטּוג םעד ּביִלּוצ

 .יטסלָאמַאד רעד ןיא ןענרעל ּוצ שידָאמ רעײז ןעװעג זיא סע

 תוחּפשמ עשידי עטרעלקעגפיוא עכייר ןיא וליפֲא ,טייצ רעג

 וצ יװ ,ןענרעל ןּבילוצ יױזַא טשינ ,טנרעלעג ליפ ןעמ טָאה

 .סױא טָאה עטַאט רעכײר ַא ,ןטײל רַאפ ןזיײװַאּב ךיז ןענעק

 .טימ םיא ןעמ טָאה ,םעדייא ןַא ןעמּונעג רעדָא ןּוז ַא ןּבעגעג

 תופתוש ַא ,ךעלּברעק רעטנזױט המּכויהמּכ ןדנ ןיא ןּבעגעג

 הארוה-רּתיה ַא טעמּכ רעדָא הארוה-רּתיה ַא ןּוא דלַאװ ַא ןיא

 טזָאלעג עטנ 'ר ךיוא טָאה ןיז םעד ןיא .ענעשעק ןיא טימ

 סרעגיצנַאד עטנ'ד :ןגָאז לָאז ןעמ ידּכ ,רעדניק ענייז ןענרעל

 !ךיוא ןענרעל טּוג ןענָאק רעדניק

 ךיז ןּבעגעגּפָא ,הריקח יּוצ ףצמ טגוונעג ףע .טָאה ןײלַא -- }
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 עטעג ןּוא רעליש רעטכיד יד טנעיילעג וליפַא ,םירפס-הריקח טימ
 ּוצ חוּכיו ַא טַאהעג-ביל רע טָאה ןטנװָא יד ןיא .שטײד ןיא

 טָאה דיגנ רעד ,םינינע עשהריקח רעּביא ןשיװייפ 'ר טימ ןריפ

 . רעד ּוצ ךעלסקיּביםימשּב יד ןגָארטּוצ ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז
 ,ןײװ-רעײקָאט לסיּב ַא טימ ןּפיל יד ךיז ןצענַאּב רעדָא ,זָאנ

 ןּוא ,סוּכ םענרעּבליז ַא ןיא םיא רַאפ טלעטשעג טָאה ןעמ סָאװ

 םעד רעּביא ,םיכּובנ:הרומ ןּופ "לעוּפה.לכש , םעד ןגעװ ןדער

 'ר .םינינע עכיוה עכלעזַא ךָאנ ןגעװ ןּוא וטסירַא ףָאזָאליפ

 רעד לָאז גידנעטש זַא ,רַאפרעד ןגרָאז טזומעג טָאה שיװייפ

 ליּטש םייּב לָאמלײט יװ טקניּפ ,רעגיז רעד ןעמוקסױרַא דיגנ

 ןליּפש ןטכַאניּוצ.תַּבש יד ןיא טגעלפ דיגנ רעד סָאװ ,ךַאש ןּופ

 .לעּב רעד ןעװעג ןיא עטנ 'ר סָאװ ץּוחַא םירָאװ ,דמלמ ןטימ

 ,אליממ ןעמּוקעג םיא גיז רעד ןיא םעד ּבילוצ סָאװ תיבה

 ךַאש עטליּפשרַאפ ַא רעדָא חוּכו רענעריולרַאפ ַא ,הלילח ,טָאה
 ןּוא ןײלַא עטנ 'ר ןכלעװ ןגעװ ,טנוזעג ןיז ּוצ ןדָאש טנָאקעג

 ..טגרָאזעג ליפ ױזַא ןּבָאה טניזעג-זיוה עצנַאג סָאד

 טריסערעטניארַאפ ןעװעג ןיוש עטנ 'ר זיא ,םעד ץּוחַא
 -עגנָא לָאמטסנעד טָאה סָאװ ,גנוגעװַאּב -הלּכשה רעגנּוי רעד ןיא

 ,תודיסח ןגעג ףמַאק םעד ןיא ,ןעיצילַאג ןּופ ןעמּוקּוצסיױרַא ןּביױה

 ּוצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה רעלעטשטפירשיהלּכשה עטשרע יד סָאװ

 ןײק ךיוא ןעגנירדּוצנײרַא ןּבױהעגנָא טָאה סָאװ ןוא ,ןריפ

 רּואיּב סנָאזלדנעמ טימ ך"נּת םעד טנרעלעג טָאה רע ,ןליוּפ
 ןיא ,תודיסח סָאד טסַאהרַאפ:ףיט ןעװעג םיא ןיא .ףיוא.ןּפָא
 קלָאפ ןשידיײ ןּופ קילגמּוא עצנַאג סָאד ןעזעג טָאה רע ןכלעװ
 ,םזיטַאנַאפ רַאפ טכַארטַאּב טָאה רע ןכלעװ ןּוא

 טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה סע סָאװ ,שינעקירט רעד ןיא
 ,ןעגנַאגעגרעטנּוא שיװייפ 'ר טלָאװ ,זױוה סדיגנ םעד עטנ 'ר
 ןּופ לַאוװק רעדנשיופרעד רעד טשינ ןעװ  ,ןרָאװעג-טרַאדרַאפ
 .םיוא טָאה תודיסח ןעװַארּפ עקשטיּפַאק סָאד .תודיסח ןּוא הלּבק
 .ַאד ןרַאפ ,ןגרָאמירפ ןדעי רע טָאה ךיא .הפמשנ יד טשירפעג
 ןופ דוס םעד םיא ןּבעגעגרעּביא ןּוא טריפעג ןלאיחי ,ןענעװ
 יז זַא ױזַא ןשַאװעג ךיז טנעה יד קילּבנגױא ןדעי ,הוקמ רעד
 סָאמ ןייק ָאטשינ ןיא סע ,ןרָאװעגלָאװשעג רעטניװ ןיא ןעגעז
 יד ּוצ ,ריד םּורַא ןענעז סָאװ ,ןטײקגינײרמוא יד ּוצ לָאצ ןוא

 ,19 ,דיי.םיליהּת רעד ,שַא םולש
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 ןעלבוכ סָאד םירָאװ ,ריד םּורַא ןצנַאט סָאװ ,םידש ןּוא םילָאװיײט

 ןּופ םייטיא יד ןּופ ךָאנ טמַאטש ןּוא עיצידַארט עטלַא ןַא ןיא
 ,לארשי:ץרא

 ,םעד ּבילּוצ ךיוא ןוא ,ןרעגרע ּוצ טשינ דיגנ םעד ידּכ
 ,םוי.ריכש ַא ראפ טכַארטַאּב שיװיײפ 'ר ךיז טָאה גָאטײּב סָאװ

 סָאװ ,ךיוא רקיע רעד ןּוא ,טײצ ןיז ןעגנּודרַאפ טָאה רעכלעװ

 רעגיזָאדרעד רַאפ ןעװעג.לגּוסמ רעמ ןיא טכַאנ עליטש יד

 -עג גָאטײּב שיװיפ 'ר טָאה ,גָאט רעדנשיור רעד יװ ,ערעל
 טייצ טַאהעג טָאה רע ןעװ) ןיז ןּוא סמעדיײײא יד טימ טנרעל
 רהז .םישרופמ עלַא ןּוא תופסוּת ןּוא ארמג (ןלאיחי טימ ךיוא

 ןעגנַאלַאּב סָאװ ,ןהעש יד ןיא טנרעלעג רע טָאה הלּבק ןּוא
 ,טכַאנײּב -- םיא ּוצ

 רַאפ טכענ ענײײז טכַאמעג לָאמטסנעד ןיוש טָאה לאיחי
 --,ןשיװייפ 'ר טקעװעגפיוא רע טָאה ןפָאלש העש ייװצ ךָאנ ,געט

 רעוװש ַא טאהעג לָאמטּפָא טָאה רע .טכַאמענּפָא ןעװעג ןיא ױזַא

 ןעמּוקעגּוצ ןיא רע ןַא ,לעּפאּב סניּבר ןייז ןרישוצסיוא ץרַאה
 טָאה רע ּוא ,ןגעלעג ןיא שיװײפ 'ר ןכלעװ ףיוא ,טעּב םּוצ

 ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,טכיל םענעסקַאװ ןּופ ןייש םייּב ןעזעג

 .ָארגעגנײא עפיט יד טימ םינּפ.לגיױפ סעשיװייפ 'ר ,טנַאה ןיא|

 ףעלטנעװ יד ,ךיז ןופ סױיַא טײװ זָאנ עגנַאל יד ,ןגיוא ענעּב

 ףעײז טיוה רעד רעטנּוא ןטעּברַא ןלַאה ןטרַאדעגסיױא ןייז ןּופ

 ףעּבָא ,ןקעװ ּוצ םיא ץרַאה ןײק טַאהעג טשינ רע טָאה ,רעװש

 יָלג םיא רע טָאה לָאמנײא ,ןפלעה טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע

 טרעזײּבעגנָא רעיײז ךיז שיװיפ 'ר טָאה ,ןפָאלש רעגנעל טזָאל
 העש ײװצ יװ רעגנעל טפָאלש סָאװ ,שטנעמ ַא, :םיא ףיוא

 טפַאשנכער ןּבענּוצּפָא טײרּבעגרָאפ ןייז ןּומ ,טכַאנ רעד ןיא

 לָאז לָאמַא ךָאנ זַא ןלאיחי טגָאזעגנָא טָאה רע ןוא ,"רַאפרעד

 בעל םיא ןזָאל טשינ ןּוא ןוט ּוצ סָאד ןגעװרעד טשינ ךיז רע
 ,ןפָאלש רעג

 ,רעגיײז ַא יװ ,ןקעװ רעמ טפרַאדעג טשינ םיא טָאה לאיחי
 ,ןעּווװ העש יײװצ ךָאנ טּפאכעגפיוא ןײלַא שיוייפ 'ר ךיז טָאה

 ףעד ייּב ןרָאװעג-ןפָאלשעגנײא ןיא סָאװ ,ןלאיחי טקעװעגפיוא
 ,ןסַאװעגסיױא ןגיוא יד ,ןסָאגענּפָא לגענ יד ךיז ןּבָאה יז .ארמג

 , ,ןענרעל םּוצ ןעמּונעג ךיז ןּוא טכַאמעגיסַאנ תואּפ יד
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 .סגנוטער עטצעל יד ןעװעג ןיא ןענרעל סָאד םירָאװ |

 ןעװעג ןיא סע ,ןטלַאהעגנָא ךיז טָאה ןעמ רעכלעװ ןָא ,רונש

 ףעד - ןענורטנַא ןיא ןעמ ןכלעװ ףיוא ,לזניא.רעּביױצ רעד

 ךיוא ןּוא ןלאיחי רַאפ ,טַאמײה רענעגייא ןַא ןיפ ?זניא-רעּביוצ
 ןַא ,ךיז.ןסעגרַאפ ַא ןעװעג ןיא ןענרעל סָאד ,ןיּבר ןייז רַאפ

 טגָאנעג טָאה סָאװ ,לפײװצ-םירָאװ ןרַאפ ךיז.ןטלַאהַאּבסױא

 רע .שיװייפ 'ר ,דמלמ םעד ןופ ץרַאה םעד ןיא טייהרעליטש

 טגרָאּבעג ,הריקח רעד ּוצ טעדנעװעג טַאהעג ןיוש ךיז טָאה
 טָאה רע ,"ערעייז, ןּופ טרָאד ,ןעלמירפס סדיגנ םעד ןּופ ךיז

 סָאװ ּוצ רעּבָא ...ןייגרעד טלָאװעג ,טשרָאפעג ,טשַאנעג ,טכּוזעג

 ןּוא ריט ַא ּוצ טריפעגּוצ .,;!טשינרָאג ּוצ ? טריפרעד יז ןּבָאה

 ײז ןּבָאה םירדחיירדח יד ןיא .ןײטש ריא רעטניה טזָאלעג
 -עגכָאנ שיװייפ 'ר טָאה הריקח רעד ןגעװ .טכַארּבעגנײרַא טשינ

 -- ,המכח יד, :םנוּב 'ר ןיּבר ןּופ טרָאװ גולק ַא ןלאיחי טגָאז

 "הנטק ונל תוחא , יד ןיא - ,טגָאועג םנּוּב 'ר יּבר רעד טָאה
 ךלמהיהמלש טדער סע רעכלעװ ןגעװ ,(רעטסעװש עניילק יד)

 גָאז, :טרָא רעדנַא ןַא ףױא טײטש סע יװ .,םירישה-ריש ןיא

 הל ןיא םיידשו -- "רעטסעװש ןיימ טזיּב ּוד - המכח רעד ּוצ
 ,ןלעװק יד ןעמ טנימ סָאד .(טשינ יז טָאה ןטסּורּב ןייק ןיא)

 ןעמ ןָאק רָאג טײװיײװ םירָאװ .הקיני יד ןּפעש ּוצ ןענַאװ ןּופ

 .עלג ַא ןיא ךָאד ןציז רימ םירָאװ ?ןייגרעד המכח רעד טימ
 ןיא סנגיוּבנלע יד טימ ןָא ךיז ןגָאלש רימ ןּוא לזײה ןרעז
 .רעד טיײװ טשינ ןעמ ןָאק הריקח רעד טימ ,ןיינ .טנעו ענייז
 ןיא ןירַא טשינ ךיז טוָאל ןעמ זַא ,זיא רעכײלג ןּוא ,ןייג

 ,ריד ןּופ ןליוהרַאפ ןיא סע סָאװ, :טגָאז קוסּפ רעד יװ ,ריא

 ןיא סָאד ,טָאג וצ ָאד רָאנ ןיא געװ ןיא ."ךָאנ טשינ רעלק
 ןעמ, :טגָאזעג טָאה דיסחה-הדּוהי 'ר יװ .עּביל ןּופ געװ רעד
 קנַארק זיא טטנעמ ַא יװ ,טָאג ּוצ עּביל רַאפ ןײז.קנַארק ףרַאד
 .וצ-ספוּת ָאטשינ ןיא געװ רערעדנַא ןײק ,"רעטּבי,עג ןייז ךָאנ
 .טָאג ןייז

 סָאװ ,םידּומל רַאפ ץרַאה ןפָא ןַא טַאהעג טָאה לאיחי
 ןגייא ןייד ןּופ לייט ַא יװ ריד ּוצ ןעמּוק ןּוא טושּפ ןענעז
 עטיירדרַאפ יד ןיא ןענופעגסיוא טשינ ךיז טָאה רע ,ןיינ .ססּוג
 תוריפס יד ןופ ןרָארג יד ןגעװ ,קיטסילַאּבַאק רעד ןּופ ןגעװ
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 רַאפ ץרַאה טּפָאטשרַאפ ַא טַאהעג טָאה רע ,(ןעגנולַארטשסיױא)
 טָאה לּכ.םדוק ,טריצילּפמָאק ןּוא טיײרדרַאפ ןעװעג זיא סָאװ ,ץלַא
 טָאג סָאװ ,דיי רעטושּפ ַא רָאנ ןייז טלָאװעג טשינ רעמ רע
 סָאד ,טייקשידיי עטושּפ סָאד .תווצמ ענייז טימ ןעוועג:הּכזמ טָאה
 ,ןדיי עטּוג ןּופ ןּבעל ןגילייה םעד ןּופ טייקכעלשטנעמ עגיצרַאה
 קחצי:ױל ַא ןּופ ,רעװַאלסערּב ןמחנ ַא ןּופ ,בוט:םש:לעצ ַא ןּופ
 טנידעג םיא טָאה ,רעװָאסַאס ּבייליהשמ 'ר ַא ,רעװעשטידרעּב
 טייקמּורפ טנרעלעגּפָא רעמ ייז ןּופ טָאה רע ןּוא ,לשמ ַא רַאפ
 טָאה רע ,םירפס עשיטסילַאּבַאק עכיוה יד ןּופ יו טייקשידיי ןּוא
 טָאה רע ןּוא "עקלעמש, טָאג טימ ליפּוצ ןיא רע זַא ,ןעזעגנייא
 --"'ה תארי המכח תישאר, .טייקשידניק ןייז רעּביא טמעשעג ךיז
 סע יװ ױזַא .טכרּופ-סטָאג ןיא זיא המכח רעד ןּופ עטשרע סָאד
 טָאה רע ליװ ,'ףוסןיא, ןפּורעג טָאג טָאה ךיז, :טייטש
 ןטלַאהַצּב זיא סע .הרּוצ ןייק טשינ ןּוא טלַאטשעג ןייק טשינ
 גישמ םיא לטימ ןייק ָאטשינ זיא סע ,ןעמענרַאפ ּוצ עלַא רַאפ
 סנשטנעמ ןיא ןרעװןעמּונעגפױא טשינרָאג ןָאק רע ,ןייז ּוצ
 רעד ןּופ ןעמענ עלַא זַא ,טסּואװעג ןיוש טָאה רע ,"דנַאטשרַאפ
 ,הניכש יד ,טלעװ רעד ןּופ רַאה רעד ;יװ ,טייקכעלטעג
 רעכעה ,םיא ּוצ ןפּוטש ,ןעגנולַארטשסױא רָאנ ןענעז -- תואבצ
 לָאמנײק ןעמ ןָאק ץיּפש םעד ,םצע םעד רעּבָא ,,,רעכעה ןּוא
 .בייא םיא לָאז סָאװ ,טרָאװ ןייק ָאטשינ זיא סע .ןייגרעד טשינ
 ןּופ שי םעד סא טשינ טקירד "ףוס-ןיא , רעד .ךיז ןיא ןעמַאר
 לּפַאצ רעשיגַארט ַא זיא סע .טייקגיטשינ רעזנּוא רָאנ ,טָאג
 .טײקנפלָאהַאּבמּוא רעזנוא ןּופ

 ןלאיחי ףיוא ןיא טָאג ןּופ טייקכעלפיירגַאבמוא רעד ךרּוד
 :תארי ןּוא ץרא:ךרד סיורג טָאה רע .טָאג ןּופ המיא יד ןלַאפעג
 ..טנַאה סָאד ןיא סָאװ ,ףַאשַאּב ןצנַאג םעד רַאפ ןעמּוקַאּב דובּכה
 ;עג רע טָאה לזערג ןדעי ןיא ,םיױּב ןדעי ןיא ,טָאג ןּופ קרעװ
 ?ארומ טשינ טציא ןיוש טָאה רע .גנּופַאשַאּב רעד ןּופ םיאלּפ,יאלּפ ןעז
 יד ףיוא ,רעדלעפ ענייש יד ףיוא ,רּוטַאנ רעד ףיוא ןְקּוק ּוצ טַאהעג
 ןעשטומעלַאּב ּוצ טשינ םעד ךרּוד ידּכ ,ןרעסַאװ יד ףיוא ,ןעלמיה

 ןעזעג ןיילַא רּוטַאנ רעד ןיא טָאה רע ,טגָאזעג יװ .,ןענרעל ןּופ
 ןגיױא טימ ריא ףיוא טקּוקעג טָאה רע םירָאװ ,ערעל עסיורג יד
 זיא רע .שינעפַאשַאּב ססָאג רעּביא גנורעדנואװַאּב רעסיורג ןופ
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 ַא ןּופ לגייװצ סעדעי ,עלעזערג סעדעי ןשּוק ּוצ ןעװעג:טיײרַאּב
 טייהנייש ןּוא טפַאשגּולק ליפ ױזַא טימ טָאה סָאג םָאװ ,םיוּב
 ןּוא ץרַאה ןייז ןיא ןשטנעּב ןייא ןיא סע ןטלַאהעג ןּוא ןפַאשַאּב
 ןּופ קרעװ סָאד זיא סָאד - טעז ,טעז, ;רַאפרעד טָאג ןּבױל

 ."סיורג רעייז ,סיורג זיא ףַאשַאּב רעצנַאג רעד .,.,טָאג
 עגילייה יד סָאװ ,גנולעטש עכיוה יד רע טייטשרַאפ טציא |

 םּורַא טלעוו יד .,.טלעװ רעד ןּופ ףַאשַאּב םעד רַאפ ּפָא-ןּביג םירפס
 .עגנָא זיא יז ,ענעלַאפעג ןייק טשינ ןיא םענרַאפ ןסיורג ריא ןיא
 רעד, :ןּבירשעג טײטש סע יװ ,ןטלעװ ערעכעה יד ןיא ןדנּוּב
 טרעװ רע ןרייס ,ןּבױא ןּופ ּפָארַא טשינ טרעדינ םימחרה:תדמ
 טשינ טרעװ ךַאז ןייק ."ןטנּוא ןּופ ןגיוצעגנָא ,טקעװרעד טשינ
 ןּופ לייט ַא ןיא סָאד לייװ ,ךיוה ןייק ,טרָאװ ןייק ,ןריולרַאפ
 סעדעי .תומהּב יד ןּוא תויח יד ןגָארקעג;ּביל טָאה רע ,ןצנַאג
 טָאה רע סָאװ ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע .סּפעש ןדעי ,לּבלעק
 סטָאג ףױא סטכעלש ןייק ןדער טשינ רָאט ןעמ, :טנרעלעג
 טשינ ןָאק הניכש יד .תומהּב ןֹוא תויח ףיוא ּוליִפַא ,שינפעשַאּב
 ...שינעפעשַאּב טטָאג ּביל טשינ טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ףיוא ןעּור

 רעד זיא ףַאשַאּב םעד ןּופ רעטסטלייװרעדסיוא רעד רעּבָא
 רע,טלַאטשעג סטָאג ןיא ןרָאװעג:ןפַאשַאּב זיא סָאװ ,שטנעמ רעד ,שטנעמ
 יוּב רעד ןיוש טָאג ןּופ ןכייצ םעד ,הרֹּוצ ןייז טימ טגָארט
 רעד ,רע .ףַאשַאּב ןצנַאג ןּופ גנּולגיּפשּפָא ןַא זיא שטנעמ ןּופ
 םעד רַאפ ּוליפַא זַא ,ןּבױהרעד ױזַא ,סיורג יװַא זיא ,שטנעמ
 רַאפ יװ ,דובּכהתארי טימ ןייטש ןעמ ןּומ שטנעמ ןטסדנימ
 ָאטשינ זיא סע ,"'שטנעמ רעטסדנימ רעד, .סנ ןטסערג סטָאג
 רעד ּוליפַא ,סיורג ןענעז ןשטנעמ עלַא ,שטנעמ רעטסדנימ ןייק
 'ר יװ ,זנּוא טגינייּפ סָאװ ,עשר רעד ,רעטסגרע רעד ,רעטכעלש
 .תומוא יד ןּופ שטנעמ ַא ןעװ ּוליִפַא !טגָאז ךיסחה הדוהי
 .םערתמ טשינ םיא ףיא ןעמ רָאט ,סטכעלש זנוא טּוט םלועה
 ןייז;ללּפתמ ףרַאדַאּב ןעמ , ."חילש סטָאג רָאנ זיא רע לייו ,ןייז
 טנרעל סע יװ ,"םלועה-תומוא יד ןּופ ןשטנעמ עטכעלש יד רַאפ
 ,שטנעמ רעטכעלש ןייק ָאטשינ ןיא סע ,ןיינ .רעצירָאק סחנּכ 'ר
 ןכלעװ טימ ,דרע רעד ףא הניכש יד זיא שטנעמ רעד לייוו
 *רַאפ טלעװ יד זיא שטנעמ ןטימ .ןסָאלשעג דנּוּב ַא טָאה טָאג
 ןטלעװ ליפ .עשנדרע יד ןּה ,עשילמיה יד ןה ,ןרָאװעג-טגידנע
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 שטנעמ,, רעד לייװ ,טכַאמעג-בורח ייז עלַא ןּוא ןפַאשַאּב טָאג טָאה
 ,"ייז ףיױא ןענופעג טשינ ךיז סָאה

 ,ןעגנַאגעגיײּברַאפ זיוה ךעלשטנעמ ַא רַאפ ןיא רע ןעװ
 טָאה רע ןּוא טייקגילעזטייל טימ ןסָאגעגנָא ץרַאה ןיז ךיז טָאה
 רעכלעװ ןיא ,ּבוטש יד ןייז לָאז טשטנעּבעג, :טעשטפעשעג
 ,,,!טנױאװ שטנעמ רעד

 לייט ןגיטכיװ ַא טמענרַאֿפ ללכּב שטנעמ ןרַאפ ןעניד סָאד
 רעדָא הכאלמ יד ָאטשינ ןיא סע .טָאג ֹוצ ןעניד םעד ןיא
 זַא ,ןייז הזּובמ רעדָא ןייז גירעדינ גּונעג לָאז סָאװ ,הרובע יד
 לארשי זַא ,ךיז טיײטשרַאפ ,,.שטנעמ ןרַאפ ןּוט טשינ יז לָאז ןעמ
 ןרַאפ טסניד םעד ןיא עלעטש ערעדנוַאּב ץנַאג ַא טמענרַאפ
 ..,שטנעמ

 עטסכעה יד ,קילג עטסערג סָאד זַא ,טנרעלעג טָאה לאיחי
 ןעמ ןעװ ,ןכײרגרעד טסלָאמעד רָאנ ןעמ ןָאק דיירפ עשילמיה
 ןעמ ןעװ ,םיא ןיא ףױא-טײג ןעמ ,טָאג טימ ךיז טגינייארַאפ
 .רַאפ ַא יװ ,ןירַא;םי ןיא טלַאפ סָאװ ,ןפָארט ַא יװ ךיז טליפ
 .יד ,סיוש סרעטּומ יד טכּוזעגּפָא טָאה סָאװ ,דניק טעשזדנָאלּב
 ךרּוד ןרעושטכיירגרעד רָאנ ןָאק טָאג טימ גנושימסיוא עגיזָאד
 יד ןּופ אשמ רעד ןֹופ טײרפַאּב ךיז טָאה ױ ּבױא ,הליפּת
 רָאנ טײטשַאּב ןּוא טָאג ּוצ ןעגנּורעדָאפ טכעלנעטלַא ענלצנייא
 .טײקטנָאנ ןייז ךָאנ ןעגנַאלרַאפ ךעלצרעמש ,טפַאשקנעּב ןיולּב ןּופ
 ךיוה ףױרַא עּביל ןּופ ןעלגילפ יד ףיוא הליפּת יד טּבעװש ןַאד
 ...ןעלמיה יד ּוצ

 ,ןענרעל םייּב ןכיירגרעד טנָאקעג טשינ טָאה לאיהי סָאװ
 ןענעז תמאּב ןּוא ,ןכיירגרעד ּוצ הליפּת טימ טװאּורּפעג רע טָאה
 טימ שינעפרעדַאּב יד טליפעג טָאה רע סָאװ ,ןטנעמָאמ ןעװעג
 טנַאקעג הליפּת רעד ןיא רָאנ רע טָאה טָאג טימ גנּוגינייארַאפ עגיזָאדיד ,ןליפ ּוצ טײקכעלטעג יד רעגַאּב ןוא ןעגנַאלרַאּפ ןױלּב ,טשרּוד זױלּב ןרָאװעג זיא רע ,ןדנוּברַאפ ןייז ּוצ טָאג
 רעד תעּב זַאטסקע ןּופ ןטנעמָאמ עכלעזַא ןיא םירָאװ ,ןצניפעג
 ןײז טלָאװ רע יװ ,ליפעג סָאד טַאהעג לאיחי טָאה הליפת
 .רעטּומ רעד ןיא ל?גיור ןיילק ַא יװ ןּוא טגיזַאּב טײקכעלרעּפרעק
 .ןדנוּברַאפ ןטײקגיּבײא עלַא ףױא הניכש רעד טימ ךיוּב סשיפ
 ,ןעװעג
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 .לעװ ןיא ,טלעװ-ןעקנַאדעג רעד ןיא ןַא ,ךיז טײטשרַאפ

 ןעמּונרַאפ קידצ רעד טָאה ,טּבעלעג טציא טָאה לאיחי רעכ

 ,.עטסכעה סָאד טשינ ּבױא ,רעטרע עטסכעה יד ןּופ סנײא
 רע -- רעמכָאנ ...טײקכעלטעג רעד ךָאנ דלַאּב ןעמּוקעג ןיא רע
 טָאג ןופ רעטערטרַאפ רעד ןעװעג סָאמ רעסיװעג ַא ןיא ןיא

 טָאה טײקכעלטעג יד רעכלעװ ךרּוד ,עניר יד ,דרע רעד ףיוא

 טימ גנּורירַאּב ןיא ןעמּוקעג ןעמ ןיא םיא ךרּוד ,טרעדינעגּפָאיַא

 ןדיי עלַא, :טנרעל רעקסנעזיל ךלמ 'ר יװ ןטלעװ עטסכעה יד
 ןּברק רעגידלּושמּוא רעד זיא רע .קידצ םעד ןיא קלח ַא ןּבָאה
 טכַאמ ןײז ,"טלעװ רעד ןּופ דניז יד רַאפ רּפכִמ ןיא סָאװ
 טשינ טּביײלּב סע זַא ,סיורג ױזַא ןיא יז ,טצינערגַאּבמּוא ןיא

 רעד--"םלוע דוסי קידצ ,, ,,,ערעדנַא ןייק רַאפ ץַאלּפ ןייק רעּביא

 ףיוא ָאד זיא לייז ןייא; ,טלעװ רעד ןּופ טנעמַאדנופ רעד זיא קידצ

 ןוא טסײה קידצ רעד; ",עמָאנ ןײז זיא קידצ -- טלעװ רעד

 -- *",.,לטבמ ןיא קידצ רעד ןּוא טסײה טָאג ,םייקמ ןיא טָאג

 רעד ןּופ גנורעּפרעקרַאפ יד ןיא קידצ רעד .,רהז רעד טנרעל

 .םיא ןיא טגיניײארַאפ ןענעז תולעמ עלַא ,תומילש רעטסכעה

 .הרוּת ןייז ןיולּב רָאנ טשינ -- םיא ןיא גיטכיװ ןיא ץלַא

 ,ךיז ןריפפיוא ץנַאג ןײז רָאנ ,תובוטיתודמ ענײז ,ןענרעל
 ךיא ידֹּכ ,דיגמ ןסיורג םּוצ שטירזעמ ןייק ןרָאפעג ןיּב ךיא,

 קחצי:יול 'ר טגָאז -- "ןָא ךיש יד ךיז טּוט רע יװ ,ןעז לָאז
 : .רעוװעשטידרעּב

 :ןּבירשעג טײטש סע יװ ,ןרעװ דיי רעדצי ןָאק קידצ ַא
 קלח ַא ןּבָאה עלַא ,וניּבר-השמ יװ ןייז ןָאק שטנעמ רעדעי,

 ןעמ ,תובָא-תּוכז ןײק ּוצרעד טשינ ףרַאדַאּב ןעמ "טָאג ןיא
 ַא ,רעפּפָאירעײפ ַא יװ ןעקנעטקעװַא ןּבעל סָאד רָאנ ףרַאדַאּב

 .תואוקמ ןוא ןטסַאפ ,ךיז ןגיניײּפ ךרּוד טשינ ..,טָאג רַאפ ןּברק
 ךרוד רָאנ טּור הניכש יד, .ןײגרעד ּוצרעד ןעמ ןָאק ןעװַארּפ

 ךיז ּוטסלָאז ּבײל ןײד ןופ -- "םלעתּת ,א ךושּבמ, ."החמש
 סָאװ ,רעטײל יד ןיא ךיז ןגינייּפיטשינ ,ןיינ ,ןליוהרַאפ טשינ

 רע לָאז ,טּוט שטנעמ רעד סָאװ ,ץלַא ,ןעלמיה יד ּוצ טריפ
 זיא טעמוא , ,ןייזיחמשמ גידנעטש ךיז לָאז ןעמ ,דײרפ טימ ןּוט

 ןיא דירפ, .בוט.םשילעּב רעד טנרעל -- "הדמ עטכעלש ַא
 ,טלעװ ַא ןּופ סױרַא.טלעװק יז ,תומילש ןופ הגרדמ עטסכעה יצ
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 :רעּב 'ר יּבר רעד טגָאז -- "תונמחר ןּוא החמש ןױלּב ןיא סָאװ

 ףיוא טריפ סָאװ ,לּפַאטש רעד זיא ןעד רעכלעװ. רָאנ

 ,גנורעפּפָא:טסּבלעז עכעלרעהפיואמּוא -- !קידצ ןּופ הגרדמ רעד
 -- "ךיוּב סרעטּומ ןייז ןּופ טָאג ּוצ טגילייהעג ןיא קידצ רעד,

 -עג טרעװ רענעי רָאנ - .רעקסנעזיל ךלמ 'ר יּבר רעד טגָאז
 ןּבעל ןײז בייקמ ןיא רעכלעװ ,"קידצ, ןעמָאנ ןטימ טניורק

 ללש ןכײר םעד ןּופ טונימ ןייק .דימּת.הלוע ןַא יװ ,טָאג רַאפ

 ץלַא -- ריר ןייק ,ךיוה ןײק ,האנה ןייק ,ךיז רַאפ ןּבעל ןּופ

 יתומצע 73, !טָאג רַאפ - קעװצ ןייא רַאּפ טעמדיװעג ןייז לָאז

 עצנַאג סָאד !טָאג ןגָאז רעניײּב ענײמ עלַא -- "'ה הנרמאּת

 .רַאפ ןּוא םירָא ךיז רַאפ .טשינרָאג ךיז רַאפ .טָאג רַאפ ןּבעל

 ףעד רעּביא ןפעלש ךיז רערײלק עשירעלטעּב רעטנוא !ןזָאל
 ,ם"ײה ריא טָאה טײקמירָא יד ּואו ,ןייז םיחרוא ןשיװצ ,הנידמ

 ,תוקחד ןיא ןּבעל ןצמ לָאז ,טקע?פטנַא ָאי ןיוש ןעמ טרעװ ןּוא
 ,רעװַאלסַארּב ןמחנ 'ר ַא יװ ,רעּב 'ר יּבר ַא יװ ,טיונ ןיא
 טקישעג רעּבײװ ענעגײא יד .ןשטנעמ עגילייה ערעדנַא יד יװ

 ןײק לָאמנײק ,טלעטשעג ןטסניד רַאפ רעטכעט יד ,ןשַאװ שעװ

 ןעמיה ערעײז ,ּבּוטש=ןיא ךיז ייּב ןגיטכענ טזָאלעג טשינ טלעג

 .עג םיחרוא יד ןּופ ץּומש םעד ,טלדנַאװרַאפ םיחרואייּתּב ןיא

 +עגמּורַא ןיא רעכלעװ ,רעװַאסַאס ּבײליהשמ 'ר ַא יװ ,טגינייר

 ךעלּפעק יד רעדניק עשידיי ןּוא ןּבוטש עשי-.ײ רעּביא ןעגנַאג

 8 +ןשַאװעג

 סלאיחי ןעװעג ןיא ןשטנעמ עגילייה יד ןּופ ןּבעל סָאד
 ןּוא שטנעמ ,טָאג טנרעלעג טָאה רע רעכלעװ ןופ ,הרוּת-רפס

 לֹּבר רעד ןעװעג זיא תודיסח ןיא יּבר ןייז ...ןּבָאהּביל טלעװ

 :טגָאזעג טָאה ,ךלמ 'ר יּבר רעד ,רע .רעקסנעויל ךלמ 'ר
 ענײז רַאפ יװ ,ןלעטשרָאפ גידנעטש ךיז לָאז שטנעמ רעד,

 למיה םּוצ ןיּב טײג רעייפ סָאד ,ןוויױא-ךלַאק ַא טנערּב ןגיוא
 ריוטַאנ ןיד ּוטסכערּבעצ ןגעװ-:סנעמָאנ ןגיליה ןייז רַאפ ןּוא

 - ןייז ןּבעל ןײד לָאז ױזַא ,ןײרַא:רעייפ ןיא ךיז טספרַאװ ןּוא
 ,.."טָאג רַאפ רעייפ גילייה ןייא

 יּבר רעװָאסַאס רעד ןעװעג רעֶּבָא ןיא לַאעדיא סלאיחי
 ,טימרעד ,תוצה טכירעגּפָא טָאה סָאװ ,דיײי רעד .ּבייל .השמ 'ר

 ןיא ןעגנַאגעג ,טלעטשרַאפ לרעױוּפ ַא רַאפ ךיז טָאה רע סָאװ



 297. דַײ-םיליהּת רעד

 .עגנייא הנמלַא רעמירָא ןַא ייּב ןּוא ץלָאה טקַאהעגנָא ,דלַאװ
 דניק ַא ןעגנַאגעג רע ןיא ירדנילּכ ּוצ ןּוא .ןויוא םעד טצײה
 ןיא .ןעניװ טזָאלעגרעּביא סע טָאה רעטּומ יד סָאװ ,ןגיוונייא

 ,ןשַאװעג ךעלּפעק יד רעדניק ןוא ןעגנַאגעגמּורַא ןּבוטש עשידיי
 ךיא ּבָאה ןכַאז ירד, :טגָאזעג טָאה ,יּבר רעװָאסַאס רעד ,רע

 ןיא םּורַא גידנעטש טײג רע -- סנטשרע :בנג ַא ןּופ טנרעלעג
 ,טכַאנײּב ליטש רעד ןיא טעּברַא ןײז טּוט רע -סנטיײװצ ;דחּפ
 טָאה רע סָאװ ,סָאד ןּוא -- סנטירד ;טשינ טעז רענײק ןעװ
 .."טשיגרָאג רַאפ ּפָא רֶע טיג ,שפניתריסמ טימ טפַאשעגנייא ךיז

 ןיז ןריפ ּוצ ןּבױהעגנָא לאיחי טָאה ןלעגער יד ךָאנ
 ..ןּבעל
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 2 לטיּפַאק

 עמששערָק רעד ףיוא לַאפרעּביא רעד

 ףעװש ןּוא ּבײװ םּוצ ןעמוקמײהַא לאיחי טגעלפ גָאטיירפ
 ןעװ ,טַאהעג םעט ןרעדנַא ןַא רָאג טָאה תּבש רעד .תּבש ףיוא

 .ןעװעג ם"ײהרעדניא זיא ,רענרעל.ליאװ רעד ,םעדייא רעד
 יֵעג ןיוש טָאה סע ..רענעטיהעגּפָא ,ןרָאװעג-רעמּורּפ זיא ןעמ

 טָאה לרָאּפ עגנּוי סָאד סָאװ ,לרעקלַא סָאד םיא ףיוא טרַאװ

 ,טמיורעגפיוא גיטכיצ ןעװעג ןיא ָאד ,רעװש םייַּב טנױאווַאּב
 ַא ךרוד טדײשענּפָא ןוא טלעטשרַאפ ,ןטעּב ענרעצליה ייווצ

 ןיא ןעניד טנָאקעג טָאה עכלעװ ,קנַאּבףָאלש ַא ;לגנַאהרָאפ

 שיט ..גיװ ַא רַאפ ךיוא ,ןפלעה טעװ טָאג ןעװ ,טפנוקוצ רעד

 לּבײװ ןגנּוי ןרַאפ ,ךעלרעטכײל ענעשעמ ייװצ ;ךעלקנעּב ןּוא

 ,םירפס לקנעש ןײז -- רקיע רעד ןּוא ,ןשטנעּב ּוצ טכיל
 ןוא ,טכַארּבעגטימ םיה רעד ןּופ ךיז טָאה רע סָאװ ,םירפס

 .רעװש םייּב ,ָאד ןפַאשעגנייא ןיוש ךיז טָאה רע סָאװ ,םירפס
 ןעװעג ןיא סָאװ ,ןדנ ןּופ לייט ַא ןעװעג ןענעז םירפס יד

 רעד ןּופ טימ.טגנערּב רעװש רעד ,םיאנת יד ןיא ןּבירשעגניײא

 סעדעי ,ןעלדנַאהנײא ןפנָארּב םעד ןיהַא טרָאפ רע ןעװ ,טָאטש

 .רפס א הנּתמ ַא לָאמ
 עלָאמש עגנּוי סָאד ןַא ,טּבױלגעג סע טלָאװ רעװ ןיוא

 ,םינּפ ןסַאלּבילקנּוט םעד טימ ,טינש ןשרוחּב םעד טימ ,לּבײװ

 ,רערעװש רעד רעטנּוא ןּופ סטרעלקרַאפ ַא סױרַא.טניײש סָאװ
 יד סָאד ןיא -- ,עקּפּוק רעטקורעגּפָארַא ןרעיוא יד רעּביא זיּב

 ַא ןרעטיצ עקּפּיק רעד ןיא ?לזײר עדליװ ,עטכייל ױזַא לָאמַא
 ,רעניימש עטפַאהלפייװצ רָאַּט ַא טימ טצעזַאּב ,ּפעק-עקליּפש רָאּפ

 תּבק ףױא ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןַאמ םעד דובּכל טקעטשעגנײרַא
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 יָא .י=-

 וואט

 סעמַאמ רעד רעטנוא ןעװ ,טײצ רעד ןיא .ןענרעל ןּופ םײהַא
 ןיא ,רָאה עכעלטױר-דנָאלּב סעּפָאנס רעפַא ךיז ןסײר קיּפעששי
 יב יװ ,טלָאגעגּפָא עקּפּוק רעד רעטנוא ּפָאק סרעטכָאט ריא
 רעמ ןיא ּפָאק ןטלזײרקעג סלזײר ןופ לרעה ןײק .סּפעש ַא
 סעמַאמ רעד ןּופ תעּב .ןייש רעגיטכיל רעד ףיוא ןעז וצ טשינ
 רעד ןיא שיט םעד רעטניה טײטש יז ןעװ ,ןַאטּפַאק ןטיורז
 .טסּורּב רעד ןיא ןיּב זלַאה רעסיײװ רעד ךיז טזײװַאּב ,עמשטערק
 ףיֹורַא ךיילק עטסנרע-רעווש ,עצרַאװש סרעטכָאט רעד זיא ,ןיירא
 ךָאו ייא עמַאמ יד םירָאװ .ט"ּפענקרַאפ עּבמָאג רעד ּוצ ןזיִּב
 ,עילאּפָאט ןופ רַאדנעיַא םעד ףלָאװ.המלש ןופ בײװ סָאד רָאנ
 ,ןַאמ ַא רַאּפ דיסח ַא ןש ךָאד טָאה רעטכָאט יד רעּבָא

 ףעגנערטש ןיא יז ,ּפָא רעמ רעטכָאט יד עמַאמ יד טיה
 ןזיװַאּב עמשטערק רעד ןיא ןעװ .ןײלַא ךיז וצ יװ ,ריא וצ
 ףעטיירּב ריא טימ עמַאמ יד יז טלעכערַאפ ,םיצירּכ עגנּוי ךיז
 רָאנ ביג ,לזײר, :םּורַא-ןטניה ריא ּוצ םּורְּב ַא טיג ןּוא ץריש
 ןערפ:טרעװ יוג רערוּכיש ַא ןעװ רעדָא * לרעקלַא ןיא ףיול ַא
 לעטש ַא ךיז טיג ןּוא עמַאמ יד טמענ ,לּבײװ ןגנוי םעד ּוצ
 סָאד טגערפ ןּוא טסּווּב רעטײרּב ריא טימ רעטכָאט ךיא רַאפ
 א ןיִּב ךיא ; דער רימ טימ !ריא ןופ ּוטסליװ סָאװ; ; עלעיוג
 םיג יז ןּוא "!לקעּבערשז גנוי ַא ךָאנ ןיא סָאד רעּבָא ,ענעדײ
 סע ּואְװ :;רעטכָאט רעד ןּופ עלעױג ערוּכיש סָאד ּפָא-ּפוטש ַא
 ,רע:כָאט רעד רַאפ רעירפ עמַאמ יד ךיז טלעטש ,הנכס ַא ןיא
 ,ןענידַאּב לרעקלַא ןיא ןײלַא םיצירּפ ,לשמל ,ףרַאד ןעמ ןעװ
 שרעדנַא ,ןּבעגהצע ןַא יז ןגעג ךיז ןָאק יז -- ,עמַאמ יד טײג
 ךָאד ןיא יז ,ןרעװ-:טיהעגּפָא ןּומ יז :לּבײװ עגנוי סָאד זיא
 ..טרָאד עקרעקנעש ןיק טשינ ,לבײװ סדיסח ַא סעּפע

 ,םיהרעדניא ןָאמ רעד ןיא טנייה ,גָאטײרּפ ןיא טנײה
 רעד ןּופ לעװש יד רעּבירַא טשינ רעטכָאט יד עמַאמ יד טזָאל
 סע סָאװ ;יהּכײהש טימ ּפָא ןעמ טמּוק ךָאװ עצנַאג ַא ,קנעש
 זיא לאיחי ןעװ .ןײרַאילױמ ןיא ןעמ טּפַאכ סָאד ,ךיז טכַאמ
 ירעגידנעיטש טסע ןעמ שיט םּוצ טשינ ןעמ טקעד ,ָאטשינ
 טסע רַאפרעד .ןשטנעּב ןָא ,הכרּב ַא ןָא ,ןשַאװעגמּוא .,טייה
 לּבײװ עגנּוי סָאד ןיוש טײטש .ךָאװ עצנַאג ַא רַאפ תּבש ןעמ
 ףניפ יד ךרּוד ,םילכַאמ עגידתּבש יד ןָא.טײרג ,ךיק רעד יב
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 ,ןרָאװעג עטתיּבה-לעּב ַא לּבײװ סָאד זיא הנותח רעד ךָאנ רָאי
 רעפעפ טימ עסיז יד יײס -- ,ןכָאק שיט טּוג ךיז טנרעלעגסיוא
 ןּוא סעקנישזָאר טימ ערעיוז יד יײס ןּוא ,תּבש ףיא רעקּוצ ןּוא
 ןיא טיהעגּפָא ןיא יז .תודועס-שולש ףױא ךעקעל םענעּבירעג
 טּוג ןּוא תופֹוע ןכַאמ-רשּכ ,גײט ןּופ ןעמענהלח ןּופ םיניד יד
 טשינ טּולּב ןּפָארט ןייא ןייק לָאז סע זַא ,שילפ סָאד ןצלַאזסױא
 ענעדי ַא סָאװ ,םיניד יד ןּופ ךָאנ טדער רעװ ןּוא .,ןּבײלּברַאפ
 ! ןסיװ ןּומ

 ריא ּוצ ךיז טמעג סע ןענַאװנופ ,טשינ סײװ ךיא --
 טשינ ,רעטכָײט ַא סבר ַא ןייז טנָאקעג טָאה יז ;טײקמורפ ַאזַא
 .ּמָא זַא ןסע טנעה עריא ןּופ ןגעמ םינּבר ,סרעמשטערק ַא
 יד רַאפ ןעלזיר טימ עמַאמ יד ךיז טמיו -- !סָאד זיא טיהעג
 +-דלַאװ רעד טימ ןיהַא טמּוק יז ןעװ ,רחֹוס-דלַאװ םייּב רעּבײװ
 ..ןצּונַאּב ּוצ ךיז הוקמ

 ינײרַא ןטימ ןעמּונרַאפ ןיא ךיק רעד ןיא לּבײװ סָאד

 טלעטשעג ןיוש ךיז ןּבָאה סע .ּבוטש ןיא תּבש םעד ןעגנערּב
 יינש רענעריורפעג ַא טימ טקעדעגּוצ ןיא דרע יד ,טסערפ יד

 גידנצירּפש יװ ,גידינש ןוא טלַאק ,ןקּורט זיא טפול יד ,קעד

 ךיז ןּבָאה ,עמשטערק רעד ןיא ןגיטכענ סָאװ ,םיחרוא יד .זָאלג
 ןפיוא ףױרַא ךיז ןּפַאכ עכלעװ ,יד ,ןקעדּוצּוצ סָאװ טימ טשינ
 -נַא יד ,ךעּבענ ,רעּבָא ,ןעּוט סָאװ ;םירַאװ ןיא יד ,קילעקעיּפ

 יז ףיוא ךיז לָאז סע רעװ ָאטשינ זיא ךָאװ עצנַאג ַא ?ערעד
 לאיחי סָאװ ּוצ ,ךַאז עטשרע יד ,תּבש ףיוא רעּבָא ;ןקּוקמוא

 . ,שרדמ-תיּב-דלַאװ ןּופ םײהַא טמּוק רע ןעװ ,גָאטיײרפ ךיז טמענ

  ,סױרַא-עלָאדָאטס רעד ןּופ יורטש ךעלטניּב ןגָארט ּוצ -- זיא
 רעטניה םיחרוא יד רַאפ רעגעלעג םירַאװ ַא ןטײרּפשּוצסױא

 .יװש יד ,טשינ סָאד טלעפעג ןשטנעמיזיוה יד ,קילעקעיּפ םעד
 טּפעלש םעדײא ריא יװ ,טעזרעד שיט-קנעש ןרעטניה ןּופ רעג
 יעמשטערק רעד ןיא עלָאדָאטס ןּופ יורטש ךעלטניּב יד ןיײלַא
 ץרַאװש ריא סע טכַאמ ,קילעקעיּפ ןרַאּפ ץלָאה טקַאהעצ ,ןײרַא

 | ,םינּפ סָאד רעטסניפ ןּוא

 *עדנַא ןייק ָאטשינ ןיוש ןיא סצ קוק ַא רָאנ ּביג -
 *עיּפ םעד ,ןגַארטנײרַא םיחרוא יד רַאפ יורטש לָאז סָאװ ,רער
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 ןענעז ואװ !ןַאפעטס !עגיװדַאי ןוד רָאנ ,ןצייהרעטנוא קילעק
 ?עלַא ײז

 ןיא סָאד -- ןרעדנַא ןייק ּוצ טשינ טזָאל לאיחי רעּבָא
 רעד ןעװ !םיכלמ-ינּב ןײק ןדי טשינ ןעד ןענעז .הוצמ ןייז
 דובּכ ןיק טשינ ןעד ןיא ,ןײרַא-ּבוטש ןיײד ןיא טמּוק ךלמ ןּב
 ,.? ןענידַאּב ּוצ ןײלַא םיא

 --!םיחרוא ןײזיּוצ-שמשמ ןײלַא הוצמ עסיורג ַא ןיא סע --
 ,לאיחי טגָאז

 .שטערק יד טָאה טײקמורפ סלאיחי רַאפ ןּוא הוצמ ַא רַאפ
 ןּוט ןלאיחי טזָאל ןּוא ןיוש יז טגיװש .ץרא.ךרד סיורג עקרעמ
 ,גיטיונ רַאפ טניפעג רע סָאװ ,ץלַא

 .יינש יד ןּוא טלעק רעסיורג רעד ּבילוצ ,רעּבָא ,טנייה
 ,ָאטשינ םיחרוא ןיק ןענעז ,ןסיורדניא ןשרעה סָאװ ,ןטניװ
 .רָאװעג רעֶּבָא רע טרעװ .שפנ.תמגע סיורג ןופרעד טָאה לאיחי
 .נַארק ַא ףיוא ךיז טלַאה עמשטערק רעד ןופ םעדיוּב ןפיוא זַא
 .ףרָאד ןיא טפעלשרעד ךיז םיוק .ןעמּוקעגנָא ןטכענ .דײ רעקי
 לאיחי .טלעק רעד ןּופ סיפ יד ,ךעּבענ ,ךיז ןריורפעגּפָא ,ןײרַא
 טגיל סעטַאמש לקעּפ ַא :בצמ ןכעלקערש ַא ןיא םיא טניפעג
 סָאד .סױרַא טשינ ףּוג ןײק טעז ןעמ ,יורטש לטניּב ַא ףיוא
 .עגקעװַא םיא רַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,ץכעקעג לּפעט ןטימ טיורּב
 טשינ ןעװ .טרירעגנָא טשינ ןטכענ ןּופ ךָאנ טײטש ,טלעטש
 ,טנײמעג ןעמ טלָאװ ,סעטַאמש יד רעטנוא ןופ ןצכערק סָאד
 :םיא טקעװ לאיחי .סערדלָאק לטניּב ַא טגיל סע ןַא

 ןּוטנָא ךיז ריא טעװ רשפא !דײ 'ר ,ךײא זיא סָאװ --
 .רעסעּב ךײא טעװ תּבש דובּכל !שודיק ּוצ ןעמוקּפָארַא ןוא
 .ןרעוװ

 עטליױפרַאפ יד ןּופ סרַא-טקּוק ּבײל ץרַאװש ןרעדעל ַא
 .טשינרָאג ןיוש ןגָאז סָאװ ןגוא עמּוטש טימ -- ,רעדיילק

 ןטױא טשינ דמעה ןײק -- דײ םעד ןָאיטקיק לאיחי
 .עגנָא יד רַאפ סעטַאמש ףױא ןסירעצ ןיא דמעה סָאד }ביל
 !רעגניפ ענעריורפ

 ;ךעּבענ ,טנעז ריא ךלֹוה ַארַאפ-סָאװ ןיא 4,ייװייוא --
 !ןיילַא דיי ַא ױזַא ןעמ טזָאל יװ ,ןגירשעג-טלַאװעג

 ;ּבײװ םייּב ןטנוא ןיוש גנּורּפש ןייא טימ ןיא לאיחי
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 ףיא .,לרעצנעּפש ַא טימ דמעה ַא רימ ביג ,לזייר --

 {תֹּבש דוכּכל ןּוטרעּביא ליוװ

 עריא טימ ןָא םיא טקּוק ןּוא שיפ יד יג לזייר טייטש

 עגנוי עריא רעּביא ,םינּפ ןטמַאלפעצ ריא ןּופ ןגיוא עסיורג

 :עלעכײמש דנעלפייווצ ַא טּבעװש ןּפיל

 טסיּב ּוד ןעװ ,ןּוטעגרעּביא ןיוש ךָאד ּוטסָאה דמעה ַא -

 !ןעװעג הוקמ ןיא
 .לאיחי טגָאז -- ,דיי ןעמירָא ןַא רַאפ סע ףרַאד ךיא --

 ירָאװעג טעװ עמַאמ יד זַא ,ארומ ּבָאה ךיא ,ייוו-יוא --

 ענייד עלַא ןיש ךָאד טסָאה .ןעיירש רימ ףיוא יז טעװ ,ןרעוו

 ףױא טכַאמעג ריר טָאה עמַאמ יד סָאװ ,טלייטעצ רעדמעה

 ! חסּפ
 יז טָאה רע .העד ןייא ןיא םיא טימ ןיוש זיא יז רעּבָא

 ַא סױא ערייּב יז ןכּוז .רעגייטש ןייז ףיוא טכַאמעגרעּביא ןיוש

 ;םוי יד ןפלָאװ:המלש ןּופ ןענעבנג ,לרעצנעּפש ַא טימ דמעה

 םענעסּפיר ןייז טמענ לאיחי ,סױרַא ןטסַאק ןּופ ןזיױה עגידבוט

 רעסַאװ םירַאװ עלעפעש ַא ןָאטסיג ּבײװ סָאד ,טַאלַאכ;רעמוז

 .ןגָארטפױיַא ם,רי ב ןפױא רעסַאװ לפעש סָאד םיא טפלעה ןּוא

 דיי ןקנַארק םעד טשַאװ ןּוא םעדיוּב ןפיוא לאיחי טייטש

 ןטימ דמעה עשייפ סָאד ןָא םיא טּוט ,ּבײל ןּופ ץּומש סָאד

 ַא טימ רעגניפ ענעריױרפעגּפָא יד םיא טרַימשַאּב ,לרעצנעּפש

 ףרעױא ענעריורפעג רַאפ ,עמשטערק ןיא ןּבָאה ייז סָאװ ,ּבלַאז

 יז סיוא-סּוט ,טנװייל קיטש ַא טינ סיפ יד םּורַא םיא טלקיוו

 .סעשטינָא יד ףױא דיי ןט'מ ךיז טשױט ןּוא ןקָאז עסיײװ ענ

 יז ,ןּבעג ןוּומ ןקָאז עיינ רָאּפ ַא רעניװש יד ךָאד טעװ םיא

 רעד  ,ןײגמּורַא סעשטינָא ןיא תֹּבש ןזָאל טשינ םיא ךָאד טעװ

 .עג יד ּבילּוצ ןּוטנָא טשינ לװישש יד ,ךעּבענ ,רעּבָא ןָאק דיי

 ןילַא .קעװַא ךיוא ןשטַאל ענייז םיא רע טינ .רעגניפ ענעריורפ

 ןָאטּוט .לװיטש עטלַא רָאּפ ַא סרעװש ןיא ןײרַא רע טכירק

 ךיז לָאז דיי רעד זַא ,לטַאלַאכ ןסּפיר גידרעמּוז ןייז דיי םעד

 יַאמש ענעסירעצ ענייז ןיא ךיז ןזײװַאּב ּוצ ןעמעש ןפרַאד טשינ

 :ערַאט;םירָא לרעױּפ סָאד ןָא:טּפערט ןּוא ּפָארַא-טײג רע .,סעט

 םעד ןגָארטּפָארַא ןפלעה םיא לָאז רע זַא ,םיא רע טעּב שּוא

 םיא ןצעז ,ןײרַא עמשטערק ןיא סיפ ענעריורפעג יד טימ ךיי
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 ,ןעמירַאװנָא ךיז לָאז רע ,ףױרַא קילעקעיּפ ןטצייהעגנָא ןפיוא

 רע ידּכ ,ןכַאמ.שודיק ןּוא ןדניצנָא טכיל.תּבש יד טעװ ןעמ זיִּב
 ,שיט ןגידתּבש םייּב ןציז לָאז

 ,רערָאנש ןפיוא דמעה עטצעל סלאיחי רעגיװש יד טעזרעד

 ענעסּפיר עגידרעמּוז סָאד םיא ךָאד טָאה רע ! ײװייוא -- ןּוא

 יד ןיא ץרַאװש ריא ךָאד טרעװ !ןּבעגעגקעװַא ךיוא לטַאלַאכ

 :ןַאמ םּוצ יז טעשטרָאװ ,ןגיוא

 .לטעּב ןפיוא ךימ טעװ םעדייא ןייד ,ףלָאװ.המלש --

 סע רע טיג ,דמעה ַא םיא ךַאמ ךיא סָאװ .ןעגנערּב ןקעטש

 עטָאּפָאק עגידרעמּוז יד חרוא םעד רע טָאה טציא ,ַאנ .קעװַא

 יװ ,קּוק ַא רָאנ ּביג ,יײװ.יא .ןקָאז יד ,ןשטַאל יד ,ןּבעגעגּפָא

 ןטימ טשיטעגרעּביא ךָאד ךיז טָאה רע !סיוא.טעז םעדייא ןייד

 | ! רערָאנש
 רעד ,ןלַאפרַאפ טשינ טרעװ חרוא ןַא טיג ןעמ סָאװ --

 קיש, :טײטש סע יװ ,םילפכילפּכ אלממ זיא םלוע:לש .ונוּבר

 ןשיװצ סע לײטעצ ,ןעמ טנײמ :"רעסַאװ ןרעּביא טיױרּב ןייד

 ,לאיחי טגָאז -- ,םיחרוא
 .כַאטרַאפ רע ,יסָאװ !ךַאמעג ןיוש ךימ זָאל ,הּכלמ --

 ּךיא רע !טּוט רע סָאװ ךָאד רע טסײװ סּתסהןמ ?סע טעװעל
 טימ ףלָאװ.המלש טגָאז - !רענײמ יװ יױזוַא טקנוּפ ,םעדייא ןייד

 ,רעגיליײה ַא זיא רע - .ּבײװ םּוצ תחנ םענעּפָא ןַא

 שורּפ ןייק ןּוא ,רוהטו-שודק ןייק טשינ ןיא ,לאיחי ,רע ,ןיינ

 .יהואּת יד ןכערּבעצ טשינ ןָאק רע ,ןײז טשינ ךיוא רע ןָאק

 רעד ךרּוד ןגינייר ּוצ תהואּת יד ןיא ,ןּוט ןָאק רע סָאװ ,ץלַא
 ןטּוג םּוצ רע טָאה ,ןפַאשַאּב טָאה טָאג סָאװ ,ץלַא .הנוּכ רעטּוג

 טימרעד םיא לָאז ןעמ ידּכ ,ןפַאשַאּב סע טָאה רע ןּוא ,ןפַאשעג
 טשינ ןלאיחי טָאה היברו-הירּפ ןּופ הוצמ יד ךיוא .ןעניד
 םעד ּבילוצ ,ריא טימ טדיײרפעג ךיז טָאה רע ,ןקָארשעגּפָא
 ןּוטעגנײרַא טָאה טָאג סָאװ ,דסח ןּוא עץּביל ןּופ דָאנג ןסיורג

 ,טײקביײר ןּוא תועינצ ןּופ ןח ןרעײט םעד ןּוא ,הוצמ רעד ןיא

 טָאה רעמָאט ןּוא ..הוצמ רעד ןיא ןיטעגנײרַא טָאה רע סָאװ
 .הוצמ רעד רַאפ ןיולּב הנוּכ יד ןײז:ןוּכמ טנָאקעג טשינ רע
 ּוצ רָאנ ןײלַא ךיז רַאפ ןּוא ,ןּבָאה ּוצ רעדניק ידֹּכ ,ןגעװ

 "} תודיסח ןיא יּבר רעד יװ ,גָאטײװ ןוא רעצ ייּברעד ןרימש
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 ץרַאה םּוצ טשינ ךױא ךיז רע טָאה ,טנרעל ,רעקסנעזיל ךלמ

 רע ;רעגילײה ןיק טשינ ,קידצ ןײק טשינ ןיא רע .ןעמּונעג

 .ענעגּונגַאּב ךיז טָאה רע .די רעטושּפ ,רעטסָארּפ ַא רָאנ ןיא

 .רעד ןּוא ןרשּכ עכלעװ ,האנה רעד םּווַא םיניד טימ טזַאלעג

 ןצמונעג רע טָאה ןגירּביא םעלַא ןּופ .הוצמ ַא ּוצ יז ןּבױה

 רעװש ןײק ךיז טכַאמעג טשינ ןּוא ןעמּוקעג זיא סע יװ יוזֲא

 .רעּבירעד ץרַאה

 ןעמּונעגנָא ןעמַאזּוצ םיא טימ טָאה לזייר סָאװ ,םעד ךרּוד

 םעדױּב ןפיוא סע ןגָארטעגּפױרַא ,רעסַאװ םירֵאװ עלעפעש סָאד

 .םיא ּוצ רשּכ זיא יז ןַא ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה ,ןעמַאזוצ

 םיא טימ ןעמונעגנָא ןעװעג טשינ ןפוא-םּוׁשּב יז טלָאװ ,טשינ ַא

 ,שרעדנַא ןצימע ןפּורעגנײרַא ןעװעג טלָאװ ןוא עלעפעש סָאד

 ןרירּוצ טשינ ךיז לָאז יז ידֹּכ ,ריא רַאפ ןּוט סע לָאז רע זַא

 טימ יא ,הוצמ רעד טימ יא טדיירפעג עקַאט ךיז טָאה רע ,ןַאמ םּוצ

 ןוא .הוצמ רעד ךוּוד רָאפ םיא טײטש סע סָאװ ,האנה רעד

 טלעטשעגקעװַא ךיז רע טָאה דיירפ לּופ ןסָאגעגנָא ץרַאה ַא טימ

 .ײןײז ּוצ םינּפילּבקמ הֹּכלמ-תּבש יד טכַאנרַאפ גָאטײרּפ םעד

 .ןטײװ.ײנש יד רעּביא ןקעלפ טטעלָאיּפ ןכירק - ןסיורדניא

 "יד ןּופ ןגיװצ עטעקַאנ עזיולּב יד ,רעלעקנּוט טרעװ לָאמַאיסָאװ

 יד ןעגנילש ןּוא ןכירק ,ךיז םּורַא סנטָאש ןפרַאװ רעמיײּב

 ,לרעקלַא-תּבש ןיא ,גינייװעניא ,ןייא טכיל גָאט ןטשער עטצעל

 סײרגעג ןיא שיט רעד .ןדנּוצעגנָא טכיל-תּבש עלַא ןיוש ןענעז

 .הלח םעד רעטנּוא ןּופ ןקעמש עכלעװ ,תולח עשירפ טימ

 טימ ,שיט םייּב טכיל יד םּורַא ןציז רעּבײװ יד ,רעּפַא לכעלעווצ

 ןעיטש ןענױשרַאּפסנַאמ יד .טריצַאּב ןּביױה עגידתּבש ערעײז

 ןּוא ,לתכורּפ ןטימ ןעגנָאהרַאפ !זיא סָאװ ,לקנעש-םירפס םייּב

 -ריש םעד ןיא טפיטרַאפ ןיא לאיחי .תּבש םעד לּבקמ ןענעז

 סָאװ ,היג.תּבש יד ,עגיװדַאי עטײרּב יד טמּוק םעדניא ,םירישה

 גידעּבעל-טשינ ,טױט-טשינ ןפױלּוצנײרַא ,עמשטערק ןיא טייטש

 .םײטָא ןָא םינּפ גישיילפ-טיור ,ןפָאלעגנָא-טּולּב ַא טימ ,קערש ןופ

 סיורג ןכַאמ ..ןעמּוקעגנָא ןטײרּוצ ןענעז סעשטינַאּפ --

 | .י!ןסע ןליװ ייז ,,,"רעדימרַאה,

 וצ ייז ּביג ןּוא רעמיצ;טסַאג םענייש ןיא ייז ריפ --

 | .עטתיבה:לעּב יד טגָאז -- ,ןסע
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 יר ,ןײלַא ָאד ןוש יײז ןענעז ,ןעװ:סָאװ רעדייא רָאנ

 טצירּפשָאּב ,לויטש עטגיטָאלּבעגניײא עסיורג ןיא ,םיצירפ עגנּוי

 ןיא ןסקיּב עסיױרג ליװצ טימ טנּפָאװַאּב ,טוק ןיא ןצנַאגניא

 עגנוי ייװצ לּביטש:תּבש ןּופ ריט -עד ןיא ןעייטש ,טנַאה רעד

 .רעד .ןגױא עגיצנַאלג טימ ,ףלעװ עגירעגנוה ייווצ יװ ,םיצירּפ

 ,שיפ יד ןּוא ןפנָארּב םעד טימ ,שיט ןטקעדעגייש םעד ןעז

 ;דיירפ טימ סיוא ייז ןעיירש
 !טכּוז ןעמ סָאװ ,עקַאט ןיא סָאד --
 ,ּבּוטש.תּבש סרַאדנערַא םעד ןיא סָאד ,סענַאּפ עניימ --

 ןרעה יד ןלָאז .רדח רעדנױװַאּב ַא רימ ןּבָאה סענַאּפ יד רַאפ

 סָאד .ןריורעס ןייש ןזָאל יז לעװ ךיא ,רימ מימ ןייז;טּוג ױװַא -

 -- !טנייה תּבש ןיא סע ,טניזעג-ןיוה סשזאשטכַאּפ ןרַאפ זיא

 ַא ,גנוטרַאװּפױא ענײש ריא טכַאמ ןּוא עטתיבה-לעּב יד טגָאז

 יז יװ יוזַא ,סקינק סענייש םעד טימ ,ןרעה יד רַאפ גיונרַאפ

 .רעד ּוצ טשינ ,ןעמענוצנײא סענַאּפ יד ידּכ ,רָאנ ןָאק ןײלַא

 ,ןרעטשעצ טשינ תּבש םעד ריא ןלָאז יז זַא ,ןענרָאצ

 סדײ םעד ,ןײרַא:םינּפ ןיא ריא ןכַאל םיצירּפ יד רעּבָא

 .סָאװ ,עקַאט ןיא סָאד ןּוא ,ייז רַאפ טּיג גּונעג זיא שיט.תּבש

 .תולח עשירפ ןּוא שיפ עשידי יד -- ,טכױזעג ןּבָאה ײז

 יד סָאװ ,יעקװאּוסַאּבַאש; עשידי ּוטסָאה ָאד ,ַאנ --

 טזײװ -- ..ןקרַאטש ּוצ רענעמ יד ידּכ ,ןָאןלעטש רעּבײװ

 . .שיט ןפיוא טייטש סָאװ ,עקפַארַאק רעד ףױא ןָא רענייא

 ּפָא ןיוש יז ןּפּוטש ,םּורַא ךיז טקּיוק ןעמ רעדיײא ןּוא

 עטגיטָאלּברַאפ יד טימ ךיז ןצעז ,טײז ַא ןָא עקרעקנעש יד

 יד ןיא ןפנָארּב ךיז ןסיג ,שיט-תּבש ןטשטנעבעג םּוצ לוװיטש

 ןסיירעצ ,קעװַא לכעלעווצ;;הלח סָאד ןפרַאװ ןּוא סרעכעּב-שּודיִק

 ,ײז ןּופ רענײא ןּוא .ּבײל גידעּבעל ַא יװ ,ײװצ ףיױא הלח יד

 ,ןגיוא עכערפ עטַאװעסיּבָאל ןּוא לזענ טלענשעגפיוא.ץריק ַא טימ
 ןּוא טכיזועג לקנוט-גנַאל ,גירעיורט ַא טימ ,ןטײװצ םּוצ טגָאז

 :דרעּבנקַאּב ענעריושרָאפ
 טּולֹּב םעד טימ ןיא סָאװ ,הלח עשידיי ּוטסָאה ָאד ,ַאנ --

 .ּביג ,עקװאּודישז ,יעה ,ןטענקעג רעדניקןטסירק עניילק ןּופ
 | !שיפ יד רעהַא רָאנ

 .ּמָא דלַאּב טשינ ײנ טרעפטנע עקרעקנעש יד ןעװ ןּוא

 .20 ,דיי-םיליהּת רעד ,שטַא םולש
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 רעטקיטשרַאפ טימ ,טרונשרַאפ ליומ סָאד גָאטײװ ןיא טייטש יז)

 ריא סָאװ ,םעד ּבילּוצ טנעה עטגײלרַאפ טימ ,ןריולרַאפ ,לעק
 טימ רענײא רעד טיג ,(סיפ יד טימ ןטערטעג ױזַא טרעװ תּבש
 עטורציּפש ןיז טימ ּפַאלק ַא לזענ ןטלענשעגפיורַא ןצרוק טעד

 יװ ׁשזַא ןּביג טכיל.תּבש ענעדנּוצעגנָא יד ןַא ,שיט ןרעּביא

 .ףיוא-םַאלּפ ןגידרעטיצ ַא רעדניק ענעקָארשרעד עגנוי

 בילָאּפָאט ןופ ץירּפ רעד ךיײא טנרעל ױזַא ,יעה --

 ריא סָאװ ,ןדי ענעטלָאשרַאפ !ןענידַאּב ןרעה עכעלטסירק

 !רעהַא שיפ יד ! טנעז
 סעקרעקנעש רעד ףיוא סקיּב יד ןָא ןיוש טלעטש רע ןּוא

 ,טסורּב
 םימ ענעדיײ יד טגָארט ,טּפַאכעג דלַאװעג רעגיטסגנַא ןיא

 .שיט םּוצ שיפ רעלעט םעד טנעה עגידרעטיצ

 יװ ,ןענרעל ,ןדי ,ךיא ןעמ ףרַאד סקיּב רעד טימ -- |

 ,ןַאּפ רעטזָאלעגּפָא רעײא יװ טשינ ,ןענידַאּב ּוצ ןרעה עשיליֹוּפ

 רעצנעליופ טָאה ןּוא ןעשטימע"ַאנ ןיײא ןיא ךייא טלַאה סָאװ
 ןגירעיורט ,ןגנַאל םעד טימ רעד טגָאז -- !טכַאמעג ךייא ןופ

 ,שיפ עשידי יד טסע רע ןעװ ,טכיזעג

 .סיוא הרשע-הנומש רעד ןּופ ןטערט ןענױשרַאּפסנַאמ יד

 :ּפָא יז יײּב ךיז טעּב רעמשטערק רעד
 לָאז ,טסּולג ץרַאה רעײז ליפיו ןסע סענַאּפ יד ןלָאז --

 ,שינעעזנייא ןּבָאה ךָאד ןגעמ ײז רָאנ ,טנּוזעג םּוצ ןייז ייז סע

 ןטײרג יײז רַאפ טעװ ןעמ ,ןײגנײרַא ּבוטש רערעדנַא ןַא ןיא

 יָאד ךיז-"ןעילדָאמ, ןדיי יד ,תּבש ןיימ ןיא ָאד .סטּוג סָאדלַא ןּופ

 יד ײַּב ,שיט ןגידתּבש םייּב אקוד יז טלעפעג סע ,ןיינ

 .טכיל עגידתּבש
 שיט ןפיוא לגּוה םעד עקרעמשטערק יד לָאז ָאד --

 .סנַאמ יד טקרַאטש לגיק-תּבש רעד ,טגָאז ןעמ ! ןגָארטּפױרַא

 ןײא םיא ןיא ןטענק רעּבײװ עשידי יד ,תוחוּכ עשינױשרַאּפ

 ןגירעיורט ןטימ רעד טכַאל - ,ץריװעג ןגידפושיּכ ןימ  ַאזַא
 .זָאנ רעטלענשעגפױרַא רעד טימ םעד ּוצ טכיזעג

 ,שיט ןגידתּבש םייּב ָאד אקוד ןליװ םיעשר יד זַא --

 ױצ רַאדנערַא רעד טגָאז -- ?ןכַאמ ּוטסנָאק סָאװ ,ָאד ןייז לָאז

 םיצירּפ יד ידּכ ,ןושל.שידי ףיוא ,ּבײװ ןטלפייווצרַאפ םעד
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 סָאד ןיג רימ ךיא לעװ םעד ּבילּוצ -- ,ןײטשרַאפ טשינ ןלָאז

 ײז ןלעװ ,ןעקנירטנָא ,ןסענָא ךיז ןלעװ ײז ! ןלעטשנייא ןּבעל
 ,.סנױזַא ךיז טפערט סע ,ןּוט ןעמ ןָאק סָאװ ,ןגיאּורַאּב ךיז
 שיילפ סָאד יז ּביג ,ןײז.שדקמ תּבש םעד רעטעּפש רימ ןלעװ
 | ! ףיױרַא

 ,םילכאמ עגידתבש יד עקרעמשטערק יד יז טגנַאלרעד |
 סָאװ ,"עקװאּוסַאּבַאש, יד ןּוא ,טּוג ןקעמש שיפ עגידתּבש יד
 .טדניצ ןּוא גיסייּב ןּוא קרַאטש ןיא ,ןָאןלעטש רעּבײװ יד
 ,"עקװאּוסַאּבַאש, ךָאנ ןּוא שיפ עשידיי ךָאנ ,טּולֹּב סָאד רעטנּוא
 "װ ,טעז ,רעטּומ יד הּכלמ ןּוא ,,ּבײװ עשידי סָאד טקעמש
 .ּוּבָאל ענײז טימ טכעטש זָאנ רעטלענשעגפױרַא רעד טימ רעד
 טימ יװ ,ךרּוד טסּורּב עגנּויי סרעטכָאט רעד ןגױא עטַאװעס

 ךיז ןגױא סענַאּפ יד ןּופ ךיז טלגנַאר יז .סועסעמ ענהפירט
 .עגפיוא ןַא יװ ןּוא ,ץענ רעד ןּופ שיפ ַא יװ ,ןגירקּוצסױרַא
 ךיז:טרַאש ,רעפַא שיט ןרעטניה ןּופ יז טגנירּפש ,ףוע ןקָארש
 ;ץּוש ריא רעטנּוא יז טמענ רעטּומ יד .ּוצ רעטוּמ רעד ּוצ

 ףךיד ךַאמרַאפ ןּוא ןײרַאלרעקלַא ןיא ריד ּוצ רָאנ ייג --
 ,ןײרַארעױא ןיא רעטכָאט רעד יז טגָאז - !לגיר ןפױא טּוג
 .,ןײרַאלּביטש ריא ןיא ריט רעד ךרּוד יז טסיוטש ןּוא

 .עג ןּוא טכיזעג ןגנַאל ןגירעיורט םעד טימ רענייא רעד
 עד ןעקנּואװ עגידרדסּכ טימ טרעטסילפ דרעּב-ןקַאּב טנעטינש
 עשינָאלװײט רעוא ןיא זָאנ רעטלענשעגפיורַא רעד טימ ןטייוװצ
 ;ןייא רעטרעוו

 יד .ןעמענ לױמ םעד ןּופ ןסיּב םעד טשינ ריד זָאל --
 רעד טימ ָאד יז לעװ ךיא ,טלַאטשעג לדייא ןַא טָאה עקשידיי
 !גנוטסעפ יד םערּוטש ּוד ןּוא ,ןטלַאהקירּוצ סקיּב

 םעד טרָאװ ןּוא קנּואװ ןּופ עקרעמשטערק יד סייטשרַאפ
 ,למיה ןיא עטַאט, :ןייא ריא טלַאפ ץרַאה סָאד ,ןיימ ןטכעלש
 ּוצ דניק ריא ריט רעד ייּב ךיז טלעטש יז '} ייּב רימ ייטש

 .גנַאל ןּוא טכיזעג ןגירעיורט ןטימ רערעדנַא רעד רעּבָא ,ןצישַאּב !
 םּוצ סקיּב ןייז ןּופ רער יד ןיוש טלעטש דרעּבנקַאּב ענעטינשעג
 :סױא ליִצ

 {ןירַא לקניװ ַא ןיא ןדיי -- |
 ,טנּוה סהררש םעד רַאּפ ארומ ױזַא טָאה סָאװ ,ףלָאװ:המלש
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 .ַאּב רעגיט ַא .ףױא רעגיט רעטציירעג ַא יװ ,טציא ךיז טסייר |
 ןייז ןיא סע טײג ָאר .לעפ סשזַאשטכַאּפ ַא רעטנוא ןטלַאה
 טנזיוט הרּפּכ ַא .טנעה עניירמּוא ןּופ יז ןעװעטַאר ,דובּכ סרעטכָאט
 רע טגיל סקָא םענערָאװעג-דליװ ַא ןּופ עירּופ רעד טימ ! סנּבעל
 סקיּב יד טנעה יד טימ טסייר ןּוא םענייא ןּופ ןקּור ןפיוא ןיוש
 ; ןטייוװצ ןּופ-

 !טנעז ריא סָאװ ,רעדרעמ ,םינלזג --
 טרעװ ּפָאק ןיא סקיּב רעד טימ ּפַאלק ןייא טימ רעּבָא

 ,טמּוטשרַאֿפ רע
 - !ךרַאּפ דיי ּוד ,ןפרַאװ ךיז ּוטסעװ םיצירּפ ףיוא --

 גָאז ,ןײרַאלקניװ ןיא -- :טסּורּב רעד ּוצ סקיּב רעד טימ ןּוא
 !טנּוה ַא יװ ,ךיד ךיא סישרעד טשינַא !ךיא

 סָאד ןייא טשינ ריד לעטש ,ףלָאװהמלש ,טלַאװעג --
 ! ןּבעלי

 ןּוא סקיב רעד ןּופ רער רעד טימ דיי רעד טרעװ ױזַא
 ערעדנַא יד טימ:ןעמַאזּוצ ןּבירטעג ּביײװ ןּופ יירשעג םעד טימ
 ,ןײרַא-לקניװ ןיא

 רעכלעװ ,ןלאיחי ּוצ טערנעװעג .ןענעז ןגיוא סנעמעלַא
 ,ןילַא לקניװ ןיא טציז

 למיה ןּופ ךאלמ ןייז לָאז סָאװ ,לאיחי ,טָאג ןייד זיא ּואוו
 ,טנַאה רעד ןיא דרעװש רעגידרעקַאלפ רעד טימ ןקישּפָארַא
 ,טָאג ןייד ןיא ּואװ !?ןקיש וצ גנּוטכינרַאפ ַא ָאד יד ףױא
 ןוחטּב ןּוא גנּונּפָאה ליפ ױזַא םיא ןיא טסָאה ֹוד סָאװ ,לאיחי
 ,רַאפ ךערפ ,טרעטשעצ טרעװ תּבש ןייד יװ ,טסעז ּוד ? טגיילעג
 ןיא ריד טימ ןעמּוקעג ןענעז סָאװ ,םיכאלמ יד ןרעװ ןּבירט
 טייקגילייה ןייד { ייווצ םילָאװיײט - ייז טָאטשנָא ,ןײרַא-ּבּוטש

 ,טסניד ַא יו ,טרעוו הּכלמ-תּבש יד ,ןטָארטעג סיפ יד טימ טרעוו
 ןּומ ןּוא ןסימשעג רעטיר טימ טרעװ יז ,ןּבירטרַאפ שיט ןּופ
 . ,לאיחי ,טָאג ןײד זיא ּואװ .ןענידַאּב תולח יד טימ ןטש םעד
 ןעגנערּב ּוצ ןגעװטײר עגידרעייפ ענייז טימ טשינ טלײא סָאװ
 רעד ןּופ לױמ סָאד טשינ רע טנפע סָאװרַאפ ?ריד רַאפ ףליה
 רע יװ ,טשינ ײז טגנילשרַאפ ןּוא סיפ ערעײז רעטנּוא דרע
 .ידיי ,הרובג ןייד טציא זײװַאּב ?ןּוטעג ןחרוק ּוצ לָאמַא טָאה
 תדּכ ריד ּוצ שדּוקמ זיא סָאװ ,ּבײװ ןײד ,עז !דלעה רעש
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 ,טייקנײר רעשידיײ רעד ךרּוד ריד ּוצ טגילייהעג ,לארשיו השמ
 ןּוא עשר רעד טײטש סע .טמערוטשעג ןּוא טרעגַאלַאּב טרעװ
 רענײק זיא סע ןּוא ,ריט היא ףױא סקיּב רעד טימ טּפַאלק
 יוצ ריא ןעמּוק ,ריא רַאפ ןעמעננָא ךיז לָאז סע רעװ  ,ָאטשינ
 { ףליה

 ?קניװ ַא ןיא גיאּור טציז ,רוּבג רעשידי רעד ,לאיחי

 עכײלּב יד טימ ןגױא יד טכַאמרַאפ ,טכַארטרַאפ ,ּבוטש ןופ
 ףיז טָאה סע ןמז.לּכ .ךיז ןיא ןעקניז ןייא ןיא טלַאה ןּוא ,טנעה
 ינַאגעגסיוא רָאנ זיא סע ןעװ ,ןּבעל ַא ןגעװ טלדנַאהעג טשיג
 תּבש ןיז טזָאלעג טשינ ךיז רע טָאה ,שיפ ןּוא שיילפ ּוצ ןעג
 טכער ?שיפ ןוא שײלפ ףױא תּבש רעד ןעד טײטשַאּב ,ןרעטש
 יד טימ ,ןפיוז ייז ןלָאז ,ןסערפ ײז ןלָאז .רעװש רעד טָאה
 ןײז ןיא טרעיומעגנייא ,ןײז.שדקמ תּבש םעד רימ ןלעװ ןטשער
 *רֲאג רע טָאה ,לוײה ןייז ןיא קַאמילש ַא יװ ,טלעװ רענעגייא
 .טײג סע סָאװ ,ךיז טּוט ןסיורדניא סָאװ ,ןעז סלָאװעג טשיג

 סָאד ןערּב ןסיורג ןיא רעטייװ רע טָאה טגָאזעג .םיא םּורַא ןָא
 טשיג -- ,ןעגנוזועג טָאה המלש ךלמ רעד סָאװ ,דיל עגידתּבש

 טציא ,ןײלַא טײקכעלטעג רעד ּוצ רָאנ ,ּביײװ שידרע ןייק ּוצ
 םּורַא טצנַאט ןטש רעד לײװ ,ןערּב רעמ טימ ,קשח רעמ טימ

 .רַאפ ,טקעטשרַאפ תּבש ןכעלרעניא ןייז ןיא ךיז רע טָאה ,םיא

 ףעכעלרעסױא רעד ןופ תועשר רעד רַאפ ךיז ןטלַאהַאּב ,טכַאמ

 ,טלעװ

 סלזײר ףיא סקיּב ןיײיז טימ רעּבָא טָאה יג רעד ןעװ

 וג רעד זַא ,סיורג ןעװעג ןזיא הנכס יד ןּוא ,טּפַאלקעג ריט

 עזיולּב סָאד ;ןײרַא ריא ּוצ ןּוא ,ןענעפעפיוא טשינ יז לָאז
 אמט יז טכַאמ ּבּוטש ןייא ןיא ןדמערפ םעד טימ ךיז ןעניפעג

 .ילּכ ענײז ּוצ ,סױװַא תּבש ןּופ רע ןיא לָאמטסנעד .םיא ּוצ
 םיתּבש עלַא ןרעװ טיײקנייר רעד רַאפ םירָאװ ,ןעמּונעג ךיז ןייז

 ױזַא טקנוּפ זיא סע ,ןסירעצ סּבעװניּפש יװ םיבוט-םימי ןוא

 ..ןּבעל סנשטנעמ ַא רַאפ יװ

 ןטלַאק ןיא טשינ ןעײטשַאּב דלעה ןשידי ןּופ ןייזיילּכ יד
 ןלָאז סָאװ ,טנעה טָאג ןעד ןלעפ !ןזײא ןעמיוַאװ ןיא רעדָא

 ןלאיחי ןּופ ןייז.ילּכיד !ןריפסיוא תוחילש ןייז םיא רַאפ ןעמּוק

 שטדגעװעג ןענעז ןטוְצ םנעמעלא;;ןעװ ןוא - ,םוליהת ראד זיא
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 סיֹורג ַא טוט ןוא למיה םּוצ טנעה יד ףיוא רע טּביױה ,םיא ּוצ
 :יירשעג

 .עג ןיוש ןיא רעסַאװ סָאד םירָאװ ,טָאג ,רימ ףלעה --
 !המשנ רעד ּוצ זיּב ןעמּוק

 ןעײרש ,לוק ךיוה ַא טימ ןפּור םיא ןרעה ןדיי יד יװ ןּוא

 : | : ךָאנ םיא ײז
 -עג ןיוש ןיא רעסַאװ סָאד םירָאװ ,טָאג ,רימ ףלעה --

 !המשנ רעד וצ ויּב ןעמּוק

 .ןעײרשעג סנדי יד ןּופ ןקָארשרעד ןרעװ סענַאּפ יד
 .יילּב רעד יװ ,גנַאל ןיוש טעז דרעּבנקַאּב עגנַאל יד טימ רעד

 ןטימ עטָאּפַאק רענעסעלטַא ןײז ןיא ,ןַאמרעגנּוי רעשידײ רעכ

 ,עלַא ײז ןקּוק םיא ףיוא ןּוא ,לקניװ ַא ןיא טציז ,למיירטש
 | .ףליה ייז ןטרַאװרעד םיא ןּופ ןוא

 .ײש רעד ןופ ןַאמ רעד ,ןיּבַאר רעייז ןייז זּומ סָאד --

 םיא ףױא רע טלעטש .ךיז רע טכַארט -- ,סיװעג ,עקשידײ רענ
 :םיא ּוצ טגָאז ןּוא טקיּב יד ןָא

 לעװ ,ךרַאּפ לדי ,ןליטשנייא טשינ ךיד טסעװ בוא --

 ! ןּפָאטשרַאפ ליוק ַא טימ ליומ סָאד ריד ךיא

 גידנעלקָאש ןּוא ,דײר עניז טשינ ןרֵַא ןלאיחי רעּבָא
 :ײרשעג גידנטעּב ַא טימ רע טפוו ,םּורּפ ךיז

 { תומחלמ עניימ ּוד ריפ ,גירק ןיימ ,טָאג ,גירק --
 ;יײירשעג סיורג טימ םיא ךָאנ ןדיי יד ןּוא

 !תומחלמ עניימ ּוד ריפ ,גירק ןיימ ,טָאג ,גירק --
 ןלָאז ןעײרשעג סנדײ יד זַא ,סענַאּפ יד ארומ ןּבָאה סע

 טימ ןיא ץוַאה סצירּפ םעד ,ןפּורנעמַאזּוצ טשינ ףרָאד סָאד

 טריפ טנַאה יד .רעיפ טימ -- סקיּב ןײז ,ןדָאלעג סטכעלש

 ןטינעג םעד ןיא סקיּב יד -- !עז ןּוא רעה ןּוא .טָאג רעּבָא
 ,ליצ םעד טלעפרַאפ טשינ לָאמנײק ךָאנ טָאה סָאװ ,קנעלעג
 םענרעכעלּב ַא ןיא טכיל ַא טיײקטגערעגפיוא רַאפ לָאמסָאד טָאה
 רָאה יד טפײרטשעג טכייל רָאנ ןּוא ןשָאלעגסיױוא רעטכיײל .טנַאװ

 ,למיירטש סלאיחי ןופ

 ,גּואװרַאֿפ רעטגערעגפיוא ןּוא ליומ סענעפָא טימ טייטש
 ,רַאפ טָאה סקיּב ןייז ,טפַאגרַאפ ץירּפ רעטציירעג רעד גנורעד

 גטצעזַאּב ךיי םעד ןיא לָאמַא לװיײט רעד טשינ ךיז טָאה ,טלעפ



 211 דךיי:םיליהּת רעד

 ץירּפ רעד ןָאיטלעטש ,סעּכ ןּוא קערש ןשיװצ ןפרָאװעג |
 ןענעז יצ !סָאד ןיא סָאװ רעּבָא .ץרַאה סלאיחי ףיוא רער יד

 רעטציא ךיז ןּפַאכ סָאװ ,ןעײרשעג עגיטסגנַא סנדיי יד סָאד
 טּבױה עשר רעד יװ ,ןעעזרעד יז ןעװ ,ףיוא ןעגנוצ.רעייפ יװ

 .ןוחטּב רעד סע ןזיא יצ !ּפָאק סלאיחי ףיוא סקיּב יד לָאמַאכָאנ

 ןיק טשינ ּבָאה ךיא, :ףּור םעד טימ ןגיוא סלאיחי ןיא קילּב
 טמיײל סָאװ -- "!רימ טימ טסיּב ּוד לײװ ,סטכעלש רַאפ ארֹומ

 ַא ,ךײלּב טרעװ םינּפ ןיז !טנַאה סציוּפ םעד קנערק ַא יװ

 טזָאל רע יװ ,ןעעז עלַא ןּוא ,ןּפיל ענײז ףיוא ךיז טצעז םיוש

 ,סױרַא טנַאה רעד ןּופ סקיּב יד

 ;קעװַא ריט רעד ןּופ רבח םעד טּפעלש רע

 רעד ,סיורג טרעװ לַאדנַאקס רעד ,ןַאפעטס ,םּוק --
 רע טגָאז -- !סָאװ יִצ ,טיוה סדיי רעד ןיא טקעטש ָאלװיײט
 ,ךיי ןגידנטעּב םּוצ טדנעװעג ץנַאלג-ףלח ןגיטסגנַא טימ

 רע .טשרעהַאּב רבח ןיז ןיוש טָאה טפַאשנדײל יד רעּבָא
 .רעּבײװ ןסיז םעד סערדזָאנ עגידמעטָא.ךיוה יד טימ טקעמש
 ריא טימ טָאה עקשידײ ענעגנורּפשעגפיוא קערש ןיא יד ,חיר
 ;ײּברעד ךיז טכַארט רע ןּוא .טמסרַאפ ןרעדָא ענייז טלַאטשעג
 טלַאװעג ןּוא ערּוטנַאװַא טימ ,ןסיּב.רעקעל ַא ,ןסיּב רעטעפ ַא,
 "רעד סָאד ןָאק ןעמ סָאװ ,שינעגעגַאּבירעגעי טכע ןַא .טפיוקעג
 ןיא ןיִּב ןעמיר ךיז רעּבײװ רַאפ ,ןלייצרעד טניירפ רַאפ ךָאנ
 ןשיליױּפ ןרַאפ ױזַא גיסַאּפ ,ןרעדױלּפסױא ןײרַאירעטלע רעד
 ,ןסיּבעג ןיצ יד טימ ךימ טָאה עקשידיי יד ןּוא , ! םַאטש-לדַא
 םעד ךָאנ ריא טעז טָא -- !עכּוי יד ,טַאהעג לקסיּפ ףרַאש ַא
 ,תומולח עסיז יד ּבילּוצ ,טשינ טרעה רע ".,!טנײה זיִּב קעלפ
 ,ףּור סרּבח םעד

 !ןקערש ךיז רימ ןלעװ ןדיי רַאפ ,סָאװ --
 ריט רעד ןּופ טלַאּטש ןיא סקיּב ןיז ןיש טָאה רע

 ןיז ןּופ טעּפמיא ןצנַאג ןטימ רע טסײר טציא .טקַאּפעגנײרַא
 ףיט יד ןּוא ,ץעז ןײא ךָאנ .לגיר םעד טּולּב ןטמירַאװעגנָא -
 ,ףיוא ןיא

 סקיִּב רעד טימ ןדיי יד ,דַארעמַאק ,רָאנ טלַאה ,ּוד --
 לגענ ערעיײז טימ םינּפ סָאד טשינ רימ ןלָאז ײז זַא ,קעװַא
 ' סה סיר ,. ןצַארקעצ
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 ,טציא .ןגױא עטכַאמרַאפ טימ לאיחי ךיז טלקָאש סע

 עלַא ןפיוליצנעמַאזּוצ ךיז ןעמּוק ,טיונ ןופ העש רעד ןיא
 רעד םיא ןיא ףליהוצ טפּור סע סָאװ ,תוחוּכ עטרָאװַאּבפױא
 רעטרעדנוה טימ לצרָאװ ַא יװ קרַאטש ,ןליװ רעטרירטנעצנָאק
 רָאנ םיוק ןּוא עטקעװרעד ענײז עלַא ןיא ןגיוזעגנייא רעליימ

 ,ןליו רעד .םיא ןיא ךָאנ ןעלמירד סָאװ ,ןטקניטסניא עטנַאעג
 ןיא ןוחטּב רעד ,ןזײװַאּב ךיז לָאז טײקגיטכערעג סטָאג ןַא

 סױרַאןפּור טכַאמ רעגידעּבעל סטָאג ןיא הנומא יד ,דסח סטָאג
 עשיגַאמ ךיז ןּופ ןעיצ עכלעװו ,תוחֹוּכ עטנַאקַאּבמּוא םיא ןיא

 סנליװ רעּביא-ןגָארט ,ןשינעעשעג יד ןיא ןייא ךיז ןעלקיװ ,ןרּונש

 יד ןַא ,טנעה ענעעזעגמּוא ךרּוד ןקריװ ,סנּבעל עטײװצ ןיא

 ,טייקגיטכערעג סטָאג ךָאנ ןפיולּפָא ןלָאז ןשינעעשעג
 א יװ ,לאיחי ,ףיוא.רעטיצ ַא רע טיג לָ;מַאטימ ןוא

 .סיוא םינּפ סָאד ,טרירַאּב םיא טלָאװ רעגניפ רענעעזעג-טשינ

 ןייא ןיא ,גיוא ןייא ןיא טלדנַאװרַאפ ,טלַארטשַאּב ,טכײלּבעג
 ןָא טשינ ןעמּוק ?רע טעז סָאװ ןּוא ? רע טרעה סָאװ ,,,רעיוא
 םּורַא ץלַא ןעװ ןּוא ?טפול רעד ךרּוד ןליײא ּוצ ןגעװטייר סטָאג

 ,ךיז ןרעטנענ טירט רע טרעה ,קערש ןּופ טּביױטרַאפ ןיא םיא

 יד םּורַאןּפַאט טנעה טעז רע  .ןזױה םעד םּורַא ןטערט ײז
 יד ןיא םיא םּורַא טקניז ןּוא טלַאפ ץלַא ןעװ ןּוא .טנעװ
 טּפַאכָּו ,טײקנרױלרַאפ ןּוא גנולפייויצרַאפ ןּופ רעּבירג עצרַאװש

 .סנקערש ןּופ טעּפמיא םעד טימ ףיוא לאיחי גנילצּולּפ ךיז
 :ףױרַא-למיה םוצ טנעה יד טסיײר ,דיירפ

 םיחולש ענייז טקיש רע .ףליה רעזנּוא ּוצ טליא טָאג --

 יֵעֹג רימ ןענעז ןיוש !ָאד יז ןענעז ןיש טָא .זנּוא ןטער ּוצ
 !ןעמָאנ ןּביל ןיד ּביױל ןּוא קנַאד ךיא ,ןפלָאה

 +רעד רעד ןיא רעטרעװ יד ןלַאש ,למיה ןּופ רענּוד ַא יװ

 טגיגייארַאפ ,ענעלַאפַאּב ןּוא רעלַאפנָא ,ןײרַא-עדַאטס רענעקַארש
 .עג םעד ךרּוד טּפַאכרַאפ ,ףיוא ןעמַאזּוצ ןרעטיצ ,קערש ןיא
 =ייז ןיא ןּוטרַאפ ,ענײא יד ןעװ .טרָאװ ןשירענַאיזיװ ןּופ טלַאװ
 יעגנייא עדייּב ,המיא ןּופ שטשוטמ - עטײװצ יד ,תועשו רע
 יז ןענעז ,טײקנלַאפרַאפ רעײז ןּופ טפַאשגנע רעד ןיא ןסָאלש
 ףרעגידרעקַאלּפ ַאױיװ ,ןיילַא לאיחי טײטש ,ּבױט ןּוא םּוטש

 ןיא טוײלרעד - ,טסגנַא ןּוא סטכעלש ןּופ ןטימ ןיא -- ,ליײז
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 טימ ,טנעװ ענעסָאלשעג ךרּוד ןעעז סָאװ ,ןגיוא טימ ,זַאטסקע

 יד ןיא טפַאהּפמַארק ךיז ןסײר סָאװ ,טנעה ענעגיוצעגסיוא

 "סיוא ןגידיירפ ןייא טימ טפור ןּוא ןטכיולעצ םינּפ סָאד ,ןכיוה

 | | :יירשעג
 !ןפלָאהעג ןענעז רימ ,טָאג --

 !ןפלָאהעג ןענעז רימ ;טָאג ,ריד קנַאד ךיא --
 ןופ םּורַא ןעמעלַא טּפַאכ רעײפ.םַאלּפ ַא יװ ,קערש ַא

 גרעמינּפ עטכײלּבעגסױא םיא ּוצ ןקּוק סע  ,זַאטסקע טלאיחי

 :טניױטשרעד םיא ןגערפ טסגנַא ןיא טריװרַאפ ןגיוא

 ?וטסיײװ ןענַאװנּופ ? ןעװ ?ּואװ --

 ןנוא טכַאנ רעצרַאװש ַאזַא ןיא ןעמּוק טעװ רעװ --

 - ? ןפלעה
 ַײז .,ךיא רעלַאפנָא יד קערש יד ןיוש טלַאפַאּב טציא

 .ןגוא יד יא טרעדנּואװרַאפ ערעדנַא סָאד סנײא ךיז ןקוק
 ןרעדנַא םעד טסײר םינּפ ןגירעיורט םעד טימ רעד ןּוא ,ןיירַא

 : :קעװַא עלָאּפ רעד  ייּב
 | ךיי רעד ! םיק !ּפָאיױָאל ,ןַאפעטס --

 { ליומ סָאד םיא ךַאמרַאפ ?דיי ןרַאפ ךיז טסקערש -

 ,טסיופ יד טגיכָאנקרַאפ ,ןייצ יד םיא ייּב ןענעז ןסיּברַאפ

 טרעװ ריט יד .טְסּול ןּוא קערש ךרּוד ןּבירטעגנָא שיגרענע

 .סעּכ ןייז ןּופ טעּפמיא ןצנַאג ןטימ טצעזעגסױרַא ךעלדנע

 לָאז סָאװ ,ָאטשינ ןיוש לרעקלַא םעד ןיא ןיא רענייק רעּבָא

 ,יירשעג ןגידנעשטיװק ןייז ךרּוד טײקטנַאּפשעג יד ןזיײלסיוא

 ,זייא ןגידרעטניװ ןּופ טקַאהרַאפ ,טעװָאקרַאפ - רעטסנעפ

 ןּוא .סױרַא-טכַאנ רעסיוו רעד ןיא יירפ טלַארּפעגפױא ןעייטש

 ,ןגיולפרַאפ ּואװ.ץעגרע ןיא עלעגייפ עטרַאּפשרַאפ סָאד
 : 1 סָאװ ?רעװ --

 -עגסיוא.טשינ טימ טשימעגנעמַאזּוצ ,קערש עגיטסגנַא ןַא
 ּוצ ךיז ןזָאל ייז ןּוא םיצירּפ עגנּוי יד טּפַאכרַאפ ,סעּכ ןטזײל
 .יולרַאפ יד ,גנּונפָאה עטרַאנעגּפָא יד !ןיירַא ןדיי יד ּוצ קיר
 .ןּברק ַא טגנַאלרַאפ סעּכ רעטנַאּפשעג רעד  ,גנוטסּולג ענעד

 ןגיטכעממּוא ןַא ןיא טרעװילגרַאפ ,דרָאמ ףיוא טײרַאּב זיא רֶע
 יוצסיוא טײקזייּב יד טייצ ךָאנ ןּבָאה יז רעדיײא רָאנ .סעּכ
 .רַאפעגהפרש ַא ּוצ ןקָאלגספרָאד יד ןיוש ןעגנילק ,ןדָאל
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 !ףילעגנָא ןַא טרעװ סע -- ! דניװשעג ,ןַאפעטס --

 ערעײז ןענעז ,סױרַא ירפ רעד ףיוא ןעמּוק יז ןעװ רעּבָא
 -עגסױרַא םייהעג ןיא רעװ ײז טָאה סע .ָאטשינ ןיוש דרעפ

 הרירְּב עיעדנַא ןיק .ןפיױלטנַא ּוצ יינש רעד זיא ףיטיוצ ! טריפ

 ןיא עטכישעג עצנַאג יד ןעלדנַאװרַאפ ּוצ רָאנ יװ ,ָאטשינ זיא

 !סַאּכש ַא

 .ץירּפ ןפיוא טרַאװעג גיאּור ךעלמיצירּפ עגנוי יד ןּבָאה

 ײז טעװ עילָאּפָאט ןופ ץירּפ רעד ןזַא ,ןעװעג-רעכיז ןענעז יז
 ןכַאז עכלעזַא ןרָאי עגנּוי ענייז ןיא יאדוַא ןיילַא ,,ןײטשרַאפ

 סָאװ ,דָאש ַא רָאנ זיא סע .טסײרטעג ךיז יז ןּבָאה ,ןּוטעגּפָא

 .טשטילנעגסױרַא טנעה ערעײז ןּופ ךיז טָאה עקוואודישז יד
 טעװ ןעמ !ןפָאלטנַא רעטסנעפ ןכרּוד ,ַאמלעש ,ַאכּוי --

 !ןעלדנַאװרַאפ סַאּפש ַא ןיא *ערעפַא, עצנַאג יד ןפרַאדַאּב

 -עװ ? ןצנַאגניא סע ןיא ערעפַא ןַא רַאפ סָאװ ןּוא --

 ןעקנַאשטכַאילש ַא ,עטהצירּפ ַא !ןלַאפַאּב סָאד ייז ןענעז ןעמ
 סָאלש ןיא ךיז ּוצ ייז טעװ ץירּפ רעד {רָאנ עקװאּודישז ַא

 .רַאֿפ דעמ ןטּוג טימ קסע ןצנַאג םעד ןלעװ ײז ןּוא ,ןדַאלנײא

 ...ןעקנירט

 ,רעד טָאה עילָאּפָאט ןּופ ץיטטכַאילש רעד ןעװ רעּבָא
 ןכלעװ טימ ,ענלָאקָאס ןשינכש ןופ ךעלמיצירּפ יד סָאװ ,טרעה
 טָאה ,ןּוטעגּפָא רַאדנערַא ןייז טימ ןּבָאה ,גירק ןיא טייטש רע

 סָאד טָאה רע .טכָאקעגפיוא טּולּב עשישטכַאילש סָאד םיא ןיא

 :ןָאזרעּפ רענעגײא ןיײז ןגעג גנוגידיײלַאּב ַא רַאפ ןעמונעגנָא

 ןיז רעטנּוא טייטש רעכלעװ ,שזַאשטכַאּפ ןייז ,ףרָאד ןייז ןיא,
 !ןײלַא םיא ןגעג ךערּברַאפ ַא ןיא סָאד !ץּוש ןּוא עיצקעטָארּפ

 ,ץירּפ םעד ,םיא שזַאשטכַאּפ ןייז ךרּוד טלָאװעג טָאה ןעמ

 .כַאּפ ַא ןּוא ,עקװאודישז ַא רָאנ ןיא סע ,תמא עקַאט ,ןפערט
 טגנַאלַאּב רע ,שזַאשטכַאּפ ןײז ןיא סע רעּבָא !ךיי ַא ,שזַאשט

 רע געמ ,ליװ רע זַא .ץּוש ןײז רעטנּוא טייטש רע ,םיא ּוצ
 - ליװ רע זָא .ןסייּבעצ ןזָאל טניה יד ןּופ שזַאשטכַאּפ םעד
 "!:עדמערפ רעּבָא !רענײז זיא ךיי רעד לייװ ,ןּוט ץלַא רע געמ
 ,ןסיװ ןלָאז יז זַא ,סעײטלּוה עגנּוי יד ןעמ ףרַאד ןענרעלנָא
 .,ןרירּוצנָא סיקסװָאדיװ יד ןּופ דובּכ םעד טסייה סע סָאװ

 ףעטניה "ןסּוטיט טימ ,טנַאה רעד ןיא סקיּב רעד טימ
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 רע סָאװ ,סָאלש ןייז ןופ סױרַא טכַאניּב ןײלַא רע זיא ,םיא
 .ּוצ טזָאלעג ,ןרָאײןּוא-ןרָאי רַאפ ןּוטעג טשינ ןיוש סע סָאה

 .שוירַאטקָא םעד ,םָאנָאקע םעד ,ןרעיוּפ ףרָאד סָאד ןפּורנעמַאז
 יַארּפָא קעװַא ןײלַא זיא ןּוא ,טנעה יד ןיא ןסקיּב ײז ןּבעגעג

 סָאװ ןעװעג טשינ ןיוש זיא סע שטָאכ ,עמשטערק יד ןעװעט

 .ןעװעטַארּוצּפָא
 עגנּוי יד ףיוא "עװַאלּבָא יד טריפעגנָא רע טָאה ןײלַא

 "יא גנונפָאה רעטּוג ןיא דלַאּב ךיז ןּבָאה ייז שטַאכ ,םיצירּפ

 ,טנעקרעד טשינרָאג יז טָאה רע ,ןיינ רעּבָא ,ןּבעגעגרעּב

 1 ריא טנעז ,ריא טגָאז ,*ענלָאקַאס ןּופ םיצירּפ, יד --

 סָאד 1 ריא טגָאז ,םיצירּפ טנעז ריא !עכלעזַא טשינ ןעק ךיא
 ןיא ."סעקיניָאּבזַאר, ריא טנעז טנייה .ןעז ןגרָאמ רימ ןלעװ

 {יײז טימ ןײרַא.עלָאדָאטס רעד

 טימ סיטלָאס ןּופ טזָאלעג יז רע טָאה ןצַאקרּוטש יב
 ,ןסײמשנײרַא טּוג סעקעטַאּב יד

 טזָאל ריא ,רַאפרעד ןייז ךעלטרָאװטנַארַאפ טעװ ריא --

 ! ןסיימש םיצירּפ

 רעװ ןעז רימ ןלעװ טכיל-גָאט םעד ייּב ! ןגרָאמ ץלַא --
 | .!עכלעזַא טנעז ריא

 .ףעד ןיא טכַאנ עצנַאג ַא ,ןדניּב טזָאלעג ײז טָאה רע

 ײז רע סָאה טשרע ןגרָאמ ףױא ,ןטלַאהעג עלָאדָאטס רעטלַאקי
 ךָאד יז ןענעז ,ןעמעלַא-ךָאנ .,טקישעגמײהַא ןּוא טזָאלעג .יירפ

  םיצירּפ
 ןופ טְקַא רעכעלרעטיר רעטצעל רעד ןעװעג ןיא סָאד

 / גיקסוָאדיװ ןאּפ
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 3 לטיּפצץ

 םנ א ןפַאשעג טרעװ סע ױזַא-יװ

 ךיא ןרָאפעגּפױנּוצ ךיז זיא ,ךָאװ ּבײהנָא ןיא ,לייוורעד
 .ייגש רעסיורג ַא טכַאמעג ךיז טָאה סע .םלוע ןַא עמשטערק
 ,רעּבירג יד טלעטשרַאפ ,ןגעװ יד ןטָאשרַאפ טָאה סָאװ ,םרּוטש
 יד ןענעז ,ןעניפעג ּוצ ךיז ןסיורדניא הנּכס ַא ןעװעג זיא סע
 ןדיוּב ,תולגע:ילעּב ,סענַאמרּופ ערעייז טימ םירחוס עדנרָאפכרּוד
 -טלַאהַאּב גָאטייּב .עמשטערק רעד ןיא ןרָאװעג;ןטלַאהרַאּפ ןדיי טימ
 סע .לקנעש ןיא טלעק רעשימייה רעד ןּופ לרעױּפ סָאד ךיז
 רעכלעוו ,םיור ןלעקנּוט ,ןגנַאל םעד ןיא טפַאשגנע עסיורג ַא זיא
 ,ערַאּפ טימ ,סעקּפיּפ יד ןּופ ךיור טימ טליפעגנָא טציא ןיא
 ,ץכעּוטנָא ןֹוא רעּבײל עטקייװעגכרּוד יד ןּופ טגָאלש סָאװ

 רַאפ טלייצרעד ןּוא שּואעדַאט-םירָא לרעױּפ סָאד טייטש
 טָאה רע ױזַאיװ ,לָאמ ןטרעדנֹוה םּוצ ןּוא לָאמַאכָאנ ןשטנעמ
 | ,סטכַאנ-וצ-גָאטײרּפ םעד רעמשטערק םעד טעװעטַארעגּפָא

 טלייצרעד -- ,ערָאנ ןייז ןיא לרעױּפ סָאד ךיז-טגיל -
 .סױרַא רעד טנּוה רעד יװ -- ,ךיז ןגעװ ךעלריפסיוא שּואעדַאט
 זַא ,לומ םירָא ןייד ,ָא :ךיז ייּב טכַארט ןּוא ,רענעפרָאװעג
 ןיא ךיד לָאז סָאװ ,ָאטשינ זיא עּבַאּב עטכער ןייק לָאמּוצ
 עצנַאג ַא .ךעּבענ ,עצינטָאכּוס ַא -- ןעמירַאװנָא טכַאנ-רעטניװ
 רעד זַא ,טלַאק זיא לּביטש ןיא .טצכערק ןּוא סָאד טייּפש טכַאנ
 רעטסנעפ יד ןיא ןּוא ריט רעד ןיא ןָא ריד טּפַאלק ןיילַא טסָארּפ
 .נָא ךיז לסיּבַא ןזָאלגײרַא םיא טסלָאז ּוד זַא ,ךיזטעּב ןּוא
 ,שיאעדַאט םירָא ,וא ;לרעױּפ סָאד ךיז:טכַארט .ןעמירַאװאּוצ
 ןיא רעּביל ּוטסלָאװ ,ןּביוהעגפיוא ךיז טסלָאװ ? ױזַא ּוטסגיל סָאװ
 ראפ ןפנַארּב לסיּבַא טשינ ייז ןלעװ ,ןעגנַאגעגרעּבירַא עמשטערק
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 ערעדנַא יװ ,ןעז שטָאכ ּוטסעװ ,ןרָעּפשּפָא ןַאמירָא ןַא
 סע סָאװ ,ערַאּפ רעד ןיא ןעמירַאװנָא ךיז ּוטסעװ ,ןעקנירט
 ,לרעױּפ סָאד ךיז;טכַארט ,ןיינ ..סעקסיּפ עדמערפ ןּופ טגָאלש
 ןציז ךעלדיי ,תּבש רעשידיי רעד ,טנוװָא גָאטיײרפ זיא טנייה
 ןייק ןּבָאה ףרָאד ןיא ןרעױּפ יד .תולח ערעייז ייּב םייהרעדניא
 רעּביל ךיז ייז ןעמירַאװ .ןייג ּוצ עמשטערק ןיא טשינ טלעג
 ַא ןיא ןסיורדניא .ןקעדרעּבױא יד רעטנוא סעּכַאּב ערעייז ייּב
 ?סױרַא;סַאג רעד ףױא ןגָאװ סָאד ךיז טעװ רעװ ,עכּורעװַאז
 ךָאנ טשינ טסָאה ,ָאטשינ עמשטערק ןיא ייס:יוויייס זיא טנּוה ןייק
 ,פוצ ַא ריד סע טיג ָאד ןּוא !שואעדַאט-םירָא ,ןיג ּוצ סָאװ
 טיג ןּוא ,טעּפעשטרַאּפ דייוועגניא ןייד ןיא לקישטַאה ַא טימ יו
 עז ,ןסיורדניא סױרַא רָאנ יײג ןּוא ףױא ךיד ּבױה, :יצ ַא ריד
 "טלעוװ סטָאג ףיוא ךיז טּוט סע סָאװ

 ךיי םייּב ךיא עז ,לגרעּב ןפיוא ייטש ,סױרַא ךיא ךירק
 ךיא טכַארט ,ָא .סױרַא;רעטסנעפ יד ןּופ טכיל.תּבש יד ןענייש
 ןסע םילכאמ עגידתּבש יד ןּוא ןציז טרָאד ךיז ןזומ יז ,רימ
 רעד ?ןייג ּוטסעװ סָאװ .טרַאדעגנייא טסרעװ ,לרעױּפ ,ּוד ןּוא
 ריט רעד רעטניה ןּופ רָאנ ךיד לָאז שיפ-תּבש יד ןופ קַאמשעג
 ןּוא !ןּבעג טשינרָאג ייס-יוו:ייס ךָאד ייז ןלעװ לרעױּפ םעד .ןצייר
 ךיא ןָאמרעד ,ןײגנײרַא עּפּולַאכ רעד ןיא קירּוצ ןיוש ליו ךיא
 {המשנ עמּורפ ַא - םעדייא סרעמשטערק םעד ןָא גנילצולּפ ךיז
 ןּופ גידנעטש רע טגנערּב !קילָאטַאק ןייק טשינ סָאװ ,דָאש ַא
 ךימ טעזרעד רע ןעוו ,שיפ לקיטש ַא ,סױרַא עקלּוּב עשידיי ַא ּבּוטש
 ריד טסייר לטסערפ סָאד רעּבָא ,ןיטש ףיט רעד רעטניה תּבש
 רַאפ טשינ ךיז טניול סע ,ָא .סױרַא םינּפ ןּופ ןרעיוא-ןּוא-זָאנ יד
 ןּבעגּוצרעּביא טניװ םעד ּבײל סָאד שיפ ןּוא הלח לקיטש ַא
 רעטנּוא ךיד םירַאװ ןּוא עּפּולַאכ ןייד ןיא רעסעּב ךירק ,יג
 ,,,לזמ םענריּב ןייד

 סרעמשטערק םעד סָאװ ,הלח ןּוא שיפ עשידיי יד רעּבָא
 טקעמש ,ךימ טצייר ,סטכַאנּוצ;גָאטײרּפ ןרעי רימ טינ םעדייא
 .ןיא שזַא רימ טמּוק רעסַאװ סָאד זַא ,סנטייװרעדנופ רימ ּוצ
 לעװ ךיא ,ןייג לעװ ךיא ,רימ ךיא טכַארט ,ןיינ ,ןײרַאיקסיֿפ
 ,סרעטייר יײװצ יד ןדיי יד ייּב טרָאד ןעּוט סָאװ ,ןּבעגיקוק ַא
 ןטײרּוצ עמשטערק רעד ֹוצ טכַאנרַאפ ןעזעג טסָאה וד סָאװ
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 .טנעה יד ןיא סעטנילפ יד טימ ,טַאהעג יז ןּבָאה רעמינּפ עטכעלש
 םעד ,ןכַאמנָא רעדּורעג סיורג ַא ךיי םייּב טציא טרָאד ןזּומ יז
 סע ,ךַא ןעּפעשט ךיז רעּבײװ יד ּוצ ,ןסעפיוא שיפ יד דיי
 ,םּורַא רעריוװ ןּוא ,רימ ךיא גָאז -- לצירּפ ַא ןייז ּוצ טּוג זיא
 -- שּואעדַאט ּוד -- קירּוצ רימ ךיא טכַארט -- ? קסע ןייד זיא סָאװ
 שפעט עדמערפ ןיא זָאנ ןייד טשינ קעטש -- רימ ּוצ ךיא גָאז
 ףיז זיא םיצירּפ טימ םירָאװ ,ערָאנ ןייד ןיא קירוצ:ײג ,ןײרַא
 ,ןכיילגסיוא ךיז ןלעװ ןַאּפ ןטימ ןַאּפ רעד ,ןּביהּוצנָא טּוג טשינ
 ,רימ ךיא טכַארט - ןגירק קעטַאּב ןטימ טעװ לרעױּפ סָאד ןּוא
 ליװ ךיא יװ רעּבָא ,ןירַא-עּפולַאכ רעד ןיא רעדיװ ליװ ןּוא
 ,טשינ ןיוש ךיא ןָאק ,ןלעטשרעּבירַא לעװש רעד רעּביא סּופ םעד
 .יא סרעטכַאּפ םעד ,לדיי עמּורפ סָאד זַא ,רימ ךיז טכַאד סע
 רעד ייּב לגרעּב םענעי ףיוא טייטש ,ּבייל ןגייא ןייז ןיא ,םעד
 טשינ סעּפע זיא סָאד .רימ ּוצ טקניװ ,ךימ טפּור ןּוא עמשטערק
 ,ןיוש סייו ךיא .ןיג ןעמ ףרַאדַאּב ,טפּור לדיי סָאד ! גיטכיר
 ןּוא סיפ יד טשינ ּפַאכ ךיא יװ ןּוא .סעכלעזַא זיא סָאד רעװ
 ,ןעװעג רָאנ ןיא סע תוחוּכ ליפיװ ,יינש ןיא טשינ ךיז זָאל
 ןיא סָאד ,ָא !סָאש ַא ךיא רעה ,עמשטערק רעד רַאפ ןָא-םּוק
 יװ ,ךיא עז ָאד ןּוא ,לזיה םּוצ ּוצ ךיז עבנג ךיא ,ןייש טשינ
 טרעטַאמ ןּוא רעטסנעפ םעד רעטניה טייטש עגיװדַאי עטיירּב יד
 רערעדנַא רעד ןּופ .ןענעפע ּוצ רעטסנעפ ענעריורפעג סָאד ךיז
 ,ןּוה ענעסָאלשעגניײא ןַא יװ ,רעטכָאט סרעמשטערק םעד - טייז
 ןוא סױרַא ךעּבענ ליװ ,ןּבױש יד ףיוא ןעלנילפ יד טימ טּפַאלק
 ,שואעדַאט ,ָא, ,ןריורפרַאפ טּוג ןיא רעטסנעפ סָאד ,טשינ ןָאק
 - עױג יד טגָאלק ,"ןלַאפַאּב עמשטערק יד ןענעז סעקיניָאּבזָאר
 ."ףינּוצ ןשטנעמ ףּור ןּוא ןײרַא-ףרָאד ןיא רָאנ ףיול,

 ןופ לּבײװ סָאד ןעמ ףרַאד ,ךיא גָאז ,ךַאז עטשרע יד
 ןּוא ןיטש ַא טשינ םענ ךיא יװ ןּוא .,.ןעמענסױרַא גייטש רעד
 רעד ךרּוד יז ןגױצעגסױרַא ,ףױא רעטסנעפ סָאד טשינ ךערּב
 --"ןיירַאדלעפ ןיא ריא טימ רָאנ-ףיול ּוד, .ּבוש רענעכָארּבעצ
 כד לּכ.םדוק .לַאטש ןיא -- ךיא ןּוא - ןעניװדַאי ּוצ ךיא גָאז
 ףיא .ןפױלטנַא ןענָאק טשינ ןלָאז יײז זַא ,ןעמענסױרַא ךעלדרעפ

 ןײרַא:ףרָאד ןיא םּודנעּפיםודנעה ןּוא ףױרַא ייז ףיוא ךיז ץעז
 | 7 !קָאלעספרָאד םּוצ
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 += !טנָאמרַאפ עילָאּפָאט סָאװ ,ןעד-טסייוו ריא ,ןדיי -
 לאיחי סָאװ ,דיי רעד ןגיוא יד טזײלגרַאפ ןּוא םּורפ ךיז טלקָאש
 ענעריױרפעגּפָא יד טימ רעד ,ןגָארטעגּפָארַא םעדיוּב ןּופ טָאה
 ןייא ,ױג םעד ףױא ןּבעגעג ןױלּב רע טָאה קֹוק ןייא -- ,סיפ
 "טנעה יד דלַאּב ןענעז ץירפ םייּב ןּוא ,ןגיוא עמּורפ ענייז ןּופ קּוק
 רע ןּוא ,ןלַאפעג טנעה ענייז ןּופ ןיא סקיּב יד ,ןרָאװעג;טמיײלעג
 ,.ןריר טנָאקעג טשינ ןיוש ךיז טָאה

 ַא טימ ןרָאװעגטכױלַאּב זי+ םינּפ עטַאװעמּת םּורפ ןייז = |
 ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה ןגױא ענעקָארשרעד יד ,טכיל טרעטסײגַאּב
 ,ךעלטייה-ןגיא יד ןּופ ּבעװעג םענערָאװעגזױל םעד רעטנּוא

 עניילק סָאד .גנוטער ןּוא העּושי טכּוזעג ןעװעג ןטלָאװ ייז יװ
 ,טדערעג טָאה רע ןעװ ,טרעטיצעג טָאה לדרעּב

 טזייװ -- ,סיפ יד טעז ריא ?רעמ ריא טפרַאדַאּב סָאװ --
 יז רעהַא געװ ןפיא ,ןעװעג ייז ןענעז טױט - ,יײז ףױא רע
 .עקילַאק ַא ןּביילּב ןיוש לעװ ךיא ,טניימעג ּבָאה ךיא .ןריורפענּפָא
 :כָאשעג ַא יװ ,ןריר ךיז טנָאקעג טשינ ,םעדױּב ןפיוא ןגעלעג
 ךָאנ גָאטײירּפ רימ ּוצ ןעמּוקעגפױרַא רע זיא ,המהּב ענעט
 טימ רעגניפ יד רימ טָאה ,רעסַאװ סייה עלעפעש ַא טימ גָאטימ
 ןיש ןיּב ךיא ,טעז ריא ,ַאנ ,טלקיװעגרעּביא עקטַאמש רענייר ַא
 .טשיװענּפָא טנַאה רעד טימ יװ ,טנוזעג

 ענייז ןגױצעגפױרַא טַאהעג טָאה דיי רעד ,ךעלקריוװ ןּוא
 *עריורפענּפָא ,ןגידנעירּב:טיור םעד ףיֹוא לוויטש עטעװעטרַאהרַאפ

 ..,טליפעג טשינ גָאטײװ ןייק רעמ טָאה ןּוא שיילפ םענ
 ןדיי יד טימ ךיז טָאה סָאװ ,לרעױּפ עמירָא סָאד ןּוא

 רעטגיטכערַאּב ַא יװ ,החמע רעמַאזניימעג רעד ןיא טשימעגפיונּוצ
 א רַאפ טיײהנגעלעג ַא ָאד זיא סע זַא ,טקעמשרעד טָאה ,ןתוחמ
 :טכָאקעצ ךיז רע טָאה ,ןפנָארּב לזעלג

 ןיוש סע ּבָאה ְךיִא !ןילַא סָאד ןעד זיא סע ,ַאּב --
 טשינ ןעד יז טָאה רע ,ןגָאמרַאפ ןדיי יד סָאװ ,טסואװעג גנַאל
 לרעױּפ סָאד טזייװַאּב - !טױט ןרעכיז ַא ןּופ טעװעטַארעגּפָא
 ,שיט:קנעש םעד רעטניה טייטש סָאװ ,עקרעמשטערק רעד ףיוא
 םעד טקּורעגּפָארַא ,ןרָאװעג:םּורּפ רעייז לָאמַאטימ זיא עכלעװ ןּוא
 ןסיורדניא ךָאד ןיִב ךיא -- ,ןרעױא יד רעּביא זיּב ּבױה ןפיט
 ַא טימ יז טעװעטַאשטעגּפָא ןּוא ריט רעד רעטניה ןענַאטשעג
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 ריזח סָאד בוט-םוי ףיוא  ּבָאה ךיא ןכלעװ טימ ,גניזק-רעלייק

 ךיא זַא ,טסּואװעג רע טָאה ןענַאװנּופ ןּוא ,,,ןטכָאשעג סניימ

 וןּוט ּוצ סטכעלש ריא העדּב ּבָאה ךיא ןּוא ריט רעד רעטניה ייטש

 ןופ טרעהעג לָאמנייא טשינ ןיוש טָאה עקרעמשטערק יד

 ןגידמניחּב ַא ליװ לרעױּפ סָאד ןעװ ,לָאמ סעדעי ,השעמ רעד

 ןריולרַאפ השעמ יד טָאה סנטצעֶל .סיוא סע רע טרעדױלּפ ,קנּורט

 יד טָאה ,העש רעסײה רעד ףיוא ,רעּבָא טציא ,ףּושיּכ ריא

 ַא טימ למיה םּוצ ןגױא יד טזײלגרַאפ םּורפ עקרעמשטערק

 ןּבעגעג ךיז טָאה ,ןעמּונעגנָא סנטצעל טָאה יז סָאװ ,ענימ ערשּכ

 ןפנָארּב םענעסָאגעגרעּביא לסיּבַא ןיא רעגניפ יד ןייא-קנּוט ַא

 טימרעד ןּבעגעג ךיז ,רעּבײװ עמּורפ יד יװ ,שיט:קנעש ןפיוא

 :ץכערק ַא טימ טגָאזעג ןּוא טנעה יד רעּביא ּבייר ַא

 .לשיונוּבר רעד סָאװ ,דסח םעד טרעװ ןעד ןיב ךיא --

 !םעדייא ַאזַא ןּבָאה ּוצ ,רימ טימ ןּוטעג טָאה םלוע

 :ןסָאגעגנָא לזעלג ַא לרעױּפ םעד ייּברעד טָאה יז ןּוא

 .ַארעג ,סנ ַאזַא ןּוטעג רימ טָאה טָאג ןַא ,קנירט ,ַאנ -

 ,טנעה ענייד ןּופ ןרעװ ּוצ טעװעט

 ּוצ לרעױּפ סָאד טגָאז - !ןעקנַאד טָאג טסנעמ ּוד ,ָאי -

 ַאשז טשינ לטרעװק ַא שּואעדַאט:םירָא ןּוא -- .עקרעקנעש רעד

 'עג טשינ טנייה ןיוש ּוטסלָאװ ,םערייא ןייד טשינ ןעװ .ןעוועל

 יניזרַאפ ןעװעג הכשנ יד ךיז טלָאװ שּואעדַאט:םירָא ןּוא טּבעל

 לסקַא ןפױא טנַאה יד ,ןרױלרַאפ טלעװ עטייװצ יד ןּוא טגיד

 - טגָאזעג רע טָאה -- ,שּואעדַאט, ;טגײלעגפױרַא רימ רע טָאה

 טנַאה רעד טימ יװ ,דלַאּב ןּוא ,"המשנ ןייר טשינ גידניזרַאפ

 לװײט םעד ,טשיװעגּפָא ןעקנַאדעג עטכעלש יד רימ רע טָאה

 רעד רָאנ ,שרעדנַא ןעד יװ םירָאװ ,ןּביױטעגסױרַא רימ ןּופ

 םירָאװ .ןצעזַאּב רימ ןיא טזּומעג ךָאד ךיז טָאה ןײלַא לויט

 ,ןּוטעג רימ יז ןּבָאה סטּוג רָאנ ?יײז ּוצ טַאהעג ךיא ּבָאה סָאװ

 רעד ןּוא רימ רַאפ ףרַאדַאּב ךיא סָאװ ,הנּויח ענדיּב לסיּב סָאד

 סָאד טגָאז -- ,ןדיי ןּופ רָאנ ייס:יװ-ייס ךָאד ןעמ טָאה ,המהּב

 ןיא ,ןגױא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ רעדינַא ָאד טלַאפ ןּוא לרעױּפ

 ןיא טכַארּבעגנָא ןּבָאה לוויטש יד סָאװ ,עטָאלּב רעטכייפ רעד

 ,ינק יד ףױא רעדינַא-טלַאּפ ,ןסיורדנּופ ןיירַא:עמשטערק רעד

 ןוא ןײרַא ךיז ןיא סעּפע טמּורּב ,הרותמ ךיז זיא ,ךיז-טמלצ
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 רָאנ ,שרעדנַא טשינ ,סיפ יד רַאפ ענעדיי יד ךָאנרער טּפַאכ
 טָאה רע סָאװ ,סטכעלש םעד רַאפ ,ןשּוק רע ליװ סיפ עריא
 | ,ןּוט טלָאװעג ריא

 | :עקרעקנעש יד ךיז טרעװ טסיזמּוא
 ביוה ,טגירעדינרעד ךיז גונעג ,שּואעדַאט ,גּונעג ,ּונ --

 ! ףיוא ךיז
: 

 ;טערָאנ ,ןגָאיּפָא טשינ ךיז טזָאל שּואעדַאט:םירָא רעּבָא
 :דיילק סעקרעקנעש רעד ןיא םינּפ ןייז ןייא

 טָאה לװיט רעד !טלָאװעג ךיד ךיא ּבָאה ןענעליוק --
 | ."טעשּוקעג, ךימ

 רעגילייה ַא !טעװעטַארעג המשנ ןיימ טָאה רע רעּבָא --
 טשינ ןעד םיא ּבָאה ךיא !ּביל רימ ןיא טָאג יװ ױזַא ,רע זיא
 רעד ףיױא ךָאנ טגיל עסָאר יד ןעװ ,סנגרָאמירפ יד ןיא ןעזעג
 ?"טעילדָאמ , ןּוא לגרעּב םענירג ןפיוא ,ןסיורדניא טייטש רע יװ ,טלעוו
 ללרד ּפָאק ןייז םּורַא-טזיירק ןּוא ןעילפּוצ בױט עסייװ ַא טמּוק ,ךיז
 ןיא סעּפע םיא טרעטסילפ יז ,ךייא ךיא גָאז ,יינש יװ סייוו--לָאמ
 ןעד םיא ךיא עז ןּוא ,למיה ןיא קירּוצ ַאדייה ןּוא ןײרַא:רעױא
 .ץלָאמס םּוצ סױרַא;טיײג רע ןעוו ,דלַאװ ןיא סגגרָאמירפ יד ןיא טשינ
 ..װַאטס םּוצ ןײגכָאנ ייז ,סענרַאס יד טשינ ןעד ךיא עז-.,לדיי
 עשיצירּפ יד ןּופ ךָאנ ּפָאק םענעדנּוּברַאפ ַא טימ ףלָאװ-המלש == |
 לאיחי זַא ,ןרעוװ;טסּואװַאּב טשינ לָאז סע זַא ,ארומ טָאה ,ּפעלק
 .יבצייתּבש ןטפַאהלפייװצ םעד טימ ןּוט ּוצ טַאהעג סעּפע טָאה
 ןּופ לרעױּפ עטרעמכַאיעצ סָאד רע טּפּוטש ,דלַאװ ןיא לדיי
 :ןדיי יד ּוצ טגָאז ןּוא קעװַא שיטיקנעש

 ַא :יוג רערוּכיש רעד !טרָאד טלייצרעד רע סָאװ --
 רעגיצנַאד עטנ 'ר ייּב ךָאד טציז םעדייא ןיימ  ,.,לדיי-עלָאמס
 ,טכַאנייּב-ןּוא-גָאטיײּב ךָאװ עצנַאג ַא טנרעל ןּוא שרדמה-תיּב ןיא

 ךיז ןטניװ רעטנזױט טימ יינש רעד ץלַא טיש ןסיורדניא
 ןעמ ,הנּכס ַא זיא ןרױּבױטילש יד טימ ןײרַא-געװ ןיא ןזָאל
 .ַאּב ןּוא םירַאװ זיא עמשטערק ןיא .ןרעװ-ןטָאשעגּוצ טשינ לָאז
 ינּואְו יד ּוצ טיטעּפַא ןגיטשרּוד טימ ּוצ ךיז ןעמ טרעה ,טציש
 ןּבױלג רעשידיי רעטּוג רעד ןּוא ןפנָארּב רעד ,ןכַאז עכעלרעד
 סױרַא-ןפּור ,רעטימעג יד ןעמירַאװרעד ייז ,עגירעייז סָאד ןעּוט
 .רעד ַא יײז טָאה טָאג ,עיזַאטנַאפ יד ןעמַאלפעצ ,גנורעטסײגַאּב

 ,21 ,ריל,םיליהּת רעד ,שַא םולש
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 ,ןפַאשַאּב רע ןָאק רעדנּואװ ,יּבר ןגילייה ַא ,טקישעגּוצ רעזייל
 ךיי רעכלעװ ןּוא ,ןּוט רע ןָאק ץלַא ,ןליה רע ןָאק עקנַארק
 ןענעז רעטימעג יד !ךיז טימ תורצ לקעּפ ןייז טשינ סָאד טגָארט
 זיא םענייא ייּב .גרָאז טימ ןדָאלַאּב -- רעצרעה יד ,טרעװשַאּב
 טָאה רעטייװצ ַא .טגיל יז יװ רָאי יירד ןיוש ,קנַארק ּבייוו סָאד
 ןטירד ַא ,ייז רַאפ ןדנ ןייק טשינ טָאה ןּוא ןּבעגּוצסיױא רעטכעט
 יד טַאהעג טשינ ,ןפרָאװעגסױרַא ףיָאד ןּופ הרוש רעד טָאה
 ןייק ,ונלע:אל ,ךיז ןטלַאה םעד ייּב ןּוא ,ןלָאצַאּב ּוצ עטַאר
 פא יר טימ לאירזע ךיי רעד טייטש ָאד ןּוא ...טשינ רעדניק
 רע זיא טנַאה רעד טימ ריר ןייא טימ סָאװ ,סיפ ענעריורפעג
 ןּופ ריט רעד ףױא ןדיי יד טזייו רע ןּוא ,ןרָאװעג:טלייהעגסיױא
 גטנעװַאד רע רעדָא טנרעל ןּוא טציז לאיחי ןכלעװ ןיא ,לרעקלַא

 =נּוי ַא טציז ןענירעד !ןרעװ-ןפלָאהעג טליװ ריא ,ןדיי --
 ,ןפלָאהעג רימ טָאה רע יװ .ןפלעה ךייא ןָאק רע -- ןַאמרעג

 ערעװש ןּופ טמערּוטשעג לרעקלַא:תּבש ןּופ ריט יד טרעוו
 לאיחי רעטעדײלקַאּב ןיליפּת-ןּואתילט ןיא רעד ןּוא ,רעטימעג
 ןדיי עטהגאדרַאפ טימ טלגנירעגמּורַא טרעוו

 !זנּוא טעװעטַאר ,יּבר רעגילייח --
 טגָאז ןּוא ,טנַאװ יד יװ ךיילּב ןקָארשרעד לאיחי טרעװ

 יװ ,טײקגידװעמעש טימ ןסָאגַאּב ,עמיטש רעגידנעניײװ ַא טימ
 :ןגָאװצענּפָא םיא טלָאװ ןעמ

 ַא ,ךיא ןיּב סָאװ !ןפלעה ךייא ךיא ןָאק ןענַאװ ןּופ --
 1 יּבר

 ענּפָא יד טי מ דײ רעד טגָאז -- !סע טנעז ריא ,ָאי --
 .ךיא ןָאק רע ,ּפָא טשינ םיא טזָאל ,ןוײ -- ,סיפ ענריורפ
 !עןפלעה

 טלַאפַאּב סָאװ ,עדנַאש רַאפ טרעטַאלּפ ןּוא טרעטיצ לאיזי
 :ןדיי יד ּוצ טגָאז ןּוא ,םיא

 .רָאג.טימ.טשינרָאג ןיִּב ךיא ,העוט ךיז טנעז ריא --
 ,טשינ

 טגָאז ןּוא סיפ ענעריורפענּפָא יד טימ לדיײ סָאד טייטש
 ; םלוע ןגימּורַא םעד ּוצ

 רע זַא ,ןגָאז רע לָאז ןעד סָאװ ,תווינע ןייז טעז ריא --
 !רוהטוישודק ַא זיא סע זַא זָאי ןָאק
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 *טעװעטַאר ןּוא ןפיולוצ ןָא-טמּוק ףלָאװ-המלש סָאװ ,טוג
 : הדע רעגיטשרוד רעד ןּופ םעדייא םעד ּפָא

 זַא ,ךָאד טעז ריא ! ןּפַאכּכָא םעטָא םעד םיא טזָאל --
 } טשרע טנעװַאד רע

 :ןײרַא ךיוא ךיז טּפּוטש ןּוא טמּוק רעגיװש יד ןּוא
 ,ךָאד טָאה רע 1 םעדיײא ןימ ןּופ ריא טליװ סָאװ --

 סע ,ןּבעל.לאיחי !טַאהעג טשינ ?יומ ןיא טניה ךָאנ ,ךעּבענ
 ,ןשלח ץרַאה סָאד ריד ךָאד זּומ

 "עג יד טימ לדיי סָאד ןּוא ,ןדי יד סיװַא ןעמ טּפּוטש

 :שמש ַא ןופ עלָאר יד ןליּפש ּוצ ןָאטּבייה סיפ ענע יורפ
 .{טציא טנעװַאד יּבר רעד ,סױרַא טייג ,סױװַא טייג --
 ןופ םיא טָאה הררש רעד סָאװ ,דײ רענײא רעד רָאנ

 ּוצ עטַאר יד טַאהעג טשינ טָאה רע לײװ ,ןּבירטעגסױרַא ףרָאד
 ךיז טזָאל רע ,ןטערטּפָא טשינ ליװ ,קנעש רעד רַאפ ןלָאצַאּב
 - ,ןגָאירַאפ טשינ

 ףעד טייוש -- !ןדנעװ ךיז ךיא לָאז ןעמעװ ּוצ --
 ןּופ ךימ רע טָאה צעטָאּפַאק רעזױלּב רעד ןיא -- .דיײ.ספרָאד
 ןרעגלַאװ רעדניק ןּוא ּבײװ ןימ ,טלעטשעגסױרַא הריד רעד
 ףךיא לָאז ןעמעװ ּוצ ,םּורַא ײנש ןיא סעכעּבעּב יד טימ ךיז

 .עג עניײז ןלאיחי ּוצ סיוא.טקערטש רע ןּוא -- 1 ןדנעװ ךיז
 ביװ ןימ !תונמחר טָאה ,יּבר רעגיליה -- .טנעה ענעלָאװש
 !קורּב ןטכייפ ןפיוא ןגיל רעדניק ןּוא

 ,תונמחר היח רעד ןּופ ןעגנַאפעג לאיחי ןיוש טרעװ
 טרעװ רע רעכלעװ ןיא ,לָאר רעכעלועפעג רעד ןָא טסעגרַאפ
 :ךיי םּוצ ןָא ךיז טפּור ןּוא ,ןּבירטעגנײרַא

 =עגסיורַא ףוָאד ןופ ךיא טלעק רעד ןיא ,ייװ ,יוא --
 ! ןּבירט

 ףיא לָאז ןענַאװ ןּופ !שילױּפ ןדליג גיצפופ רעּביא --
 רענײק ,ןרעגנוה ףרָאד ןיא ןרעױּפ יד זַא ,ןעמענ םיא ײז
 .דײ םּוצ ןײרַא טשינ טקעמש

 טעּב !ןעמ טוט סָאװ ,ןדליג גיצפּופ רעּביא ,ייוו ,יוא --
 .י1 תונמחר ןּופ טָאג ַא זיא רע ,םלוע-לשיונוּבר םּוִצ

 4גנוי רעּבָארג ַא ןיּב ךיא ,יּבר ,רימ רַאפ ריא טעּב --
 ,לאיחי טגָאז -- !ןטעּב ןעמַאזּוצ ריִמָאל --
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 טימ ןָאיטּבײה ןּוא ךיי ןטימ קעװַא ךיז טלעטש רע ןּוא
 טָאג, : קוסּפ ַא ךָאנ קּוסּפ ַא ,ןגָאזױצ-םיליהּת ןעמַאזוצ םיא
 יד .ךיז טנייװעצ רע ןּוא ,"טיונ ןּופ גָאט ןיא ןפלעה ריד טעװ
 ,ךײ רעד טעז .,םינּפ ןרעּביא ןגיוא יד ןּופ םיא ןעניר ןרערט
 טסײרט טניפעג ןּוא ךיוא ךיז רע טנײװעצ ,טנײװ לאיחי זַא
 ,ןרערט ענייז ךרוד

 רעד ןיא טײג ןּוא ןײרַא-טנַאה ןיא לכיט ןייז לאיחי טמענ
 .ןידּפ, רַאפ הבדנ ַא טעּב ןּוא ןדיייםירחוס יד ּוצ עמשטערק
 ינֲא ןענעז רעצרעה יד .הוצמ עטסערג יד ןיא סָאװ ,"םייובש
 טרעװ ,ךַאװ זיא טײקכעלרעדירּב ןּופ ליפעג סָאד ,טמערַאװעג
 ,רעטכייל טנַאה יד

 ,לאיחי ,ףינּוצ טשינ עקַאט רע טמענ ןדליג גיצפופ ןײק
 ןעניפעג ןײלַא עילָאּפָאט ןיא רָאנ טשינ רעּבָא ,דײ םעד רַאפ
 ,סעמשטערק עשידיי ןַארַאפ ךָאנ ןענעז געװ ןפיוא ,ןדײ ךיז
 הבדנ ַא ןָאק ןעמ ןּוא ,ףיוא ךיז ןטלַאה םירחוסןדײ ּואװ
 ,ןּביולק

 ןיא טלעגיהבדנ עלײשטַאפ רעד טימ די רעד טײטש
 :ערעדנַא ּוצ סע טזיײװַאּב ןּוא טנַאה

 !ןרָאװעג.ןפלָאהעג ןיּב ךיא ןַא ,ןיוש ריא טעז ,ּונ --
 ןיא ףיונוצ עלַא ןיוש ךיז ןעמוק בירעמ ןּוא החנמ וצ

 טרַאװ ןעמ .םּורפ רעײז טנעװַאד ןעמ ןּוא לּביטש תּבש סלאיהי
 .ןיּבר ַא ףױא יװ ,הרשע-הנומש ןײגסיוא סלאיחי ףיוא

 יגעװ ןיא ךיז ןזָאל ןגעװ .ינש רעד ץלַא טיש ןסיורדניא
 רעּביא ףױא ץלַא טּבײלּב ,ןייז טשינ דײר ןייק רָאג ןָאק ןײרַא
 ןעמ .חרוא ןּוא רחוס ,ךײר ןּוא םירָא ,עמשטערק ןיא טכַאנ
 ןעװעגיםײקמ הוצמ עסיױרג ַאזַא טָאה ןעמ סָאװ ,ןדייפוצ זיא
 .עװ ַא םירחוס עכײר יד ןלעטשַאּב ,ךַאװ רעצרעה יד ןענעז
 ,ןעלזיר טימ עקרעקנעש יד ןיוש טייטש ,לארשיילּכ רַאפ ערעשט
 ןץלאמש-ןזנעג ךס ַא ןײרַא-ןעּוט ןּוא קינּפורק ַא ּפָא.כָאק יז ןוא
 ,ײא ןיוש ןיא סע .סױא עלַא ךיז ןצעז שיט םייּב ,ןװירג ןּוא
 ,ןעמ טצעז ןלאיחי .ךייר ןייק ןּוא םירָא ןײק ָאטשיִנ ,החּפשמ
 טשינ ליװ ןּוא ךיזטרעװ רע שטָאכ ,ןָא-ןּביוא ,ךיז טייטשרַאפ
 סיפ ענעריױרפעגּפָא יד טימ דײ רעד טײטש םיא רעטניה רעּבָא
 ,ךיילג ןדיי עלַא ןרעװ ןיּבר 84 ייּב ןוא ."יּברג םיא טּפּור ןוא
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 .ןָאלעגוצ ערעשטעװ רעד ּוצ ךיוא טרעװ שואעדַאט:םירָא ּוליִפַא

 ּוצ רע טגירק קנורט ןטּוג ןייז ןּוא ןסיּב ןײז .שיט םּוצ טשינ

 | ,,,טלעטשעגּוצ ריט רעד
 סעדעי יװ ,שיט םּוצ טשינ רעּבײװ ןיוש ןעגנַאלרעד

 *=ײװ ןייק טשינ ןסַאּפ ,טציז ךײ רעמּורפ ַא ּואװ םירָאװ ,לָאמ

 רעּבײװ יד ןּוא ,ןענױשרַאּפסנַאמ ןעגנַאלרעד סע  ןיהַא רעּב

 יב ּוצ.טײג סע יװ ּוצ ךיז ןקּוק ןּוא סנטייװרעדנּופ ןעייטש

 ןעייטש רעטכָאט ריא ןּוא עקרעקנעש יד ,ןענױשרַאּפסנַאמ עמּורפ
 לּברַא יד לָאמ סָאד טשינ ןיוש טגָארט עקרעקנעש יד ,ןְקּוק ןּוא

 טלּפענקרַאפ ,טנעה יד טקעדרַאפ ,טצרַאשעגפױרַא טנעה יד רעּביא
 .עגרעטנּורַא ,זלַאה סייּב ּפָאנק ןטצעל םוצ זיּב ןַאטּפַאק םעד

 סָאד ןּוא .עקּפּוק רעד רעטנּוא רַאה עטלזירקעג עלַא טּפּוטש

 סע סָאװ ,םעלַא םעד רעַּביא ןקָאושרעד ,לּבײװ עגנּוי עמירָא

 .סּפעש רענעריולרַאפ ַא יװ טייטש ,ןַאמ ריא טימ ָאד ךיז טוט

 ןיא ,ךיז טניפעג יז טלעװ ַא רַאפ סָאװ ףיוא ,טשינ טסיײװ יז

 ,טּוט יז סָאװ ,טירש ןדעי רעּביא טסגנָא ןּוא קערש ןייא ןיא
 *עג ריא רעּביא עקּפּוק עפיט ריא טקירד רערעװש לָאמַא סָאװ

 ךיז-ןגײל ןּוא ןעמּוק תואשמ טימ גרעּב עצנַאג ,ּפָאק םענעריוש

 ַא טניװ ַא יװ ,רעטנּוא יז ןגיוּב ,סעצײלּפ עגנּוי עריא ףיוא

 סָאד ןייז ּוצ טרעװ טשינ ןיא יז ןַא ,טסייװ יז .עּברעװ עגנוי
 קערש רעד רַאפ יז ןסיגַאּב ןטסגנַא ,ןַאמ ןגילייה ַאזַא ןּופ ּביײוװ

 ּוצ ,ריא ףיוא ןרָאװעג:ןפרָאװעג ןיא סָאװ ,עּבַאגפיוא רעד ןּופ

 טייטש עמַאמ יד ןּוא ,ןסקַאװרעד טשינ ךיז טליפ יז רעכלעו

 :יז טסיירט ןּוא
 .עג ּוטסיִּב ןרעטש ןכעלקילג ַא רעטנּוא ,דניק ןיימ --

 ןענעז סניציּבר ,ריד רַאפ ןפָא ךָאד טייטש ןדע.ןג רעד ,ןריוּב

 {קידצ ןסיורג ַאזַא ןופ ּבײװ סָאד ןייז ּוצ ,אנקמ ךיד ךָאד

 טיײטשרַאפ ,ןעמ טָאה ,עטנ 'ר ,רחוס-דלַאװ ןסיורג םייּב
 םייּב ןוטענּפָא גָאטײרפ םעד ךיז טָאה סע סָאװ ,טרעהעג ,ךיז
 םעד ,ןַאמרעגנּי רעד סָאװ ,סיסינ יד ןגעװ ןּוא ,רעמשטערק
 -רָאפ טָאה רע יװ .ןזיװַאּב ייּברעד טָאה ,םעדייא סרעמשטערק
 ַא טימ ןּוא ,ןעמּוקעג ןיוש זיא העּושי יד ןַא ,טגָאזעגסױא
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 .ַאּב םיסינ טָאה רע .טמײלעג הררש םעד רצ טָאה קוק ןזיולּב
 טרעהעג ןעמ טָאה ךיוא .ןכַאז.רעדנּואװ ערעדנַא ךָאנ ןוא ןזיוװ
 עמשטערק רעד ןיא טריפעג טָאה רע סָאװ ,תודיסח םעד ןגעװ
 ,רחוס םעד ןלעפעג טשינ רעײז סָאד ןיא .םירחוס יד ןשיװצ
 ןעמ טָאה ןלאיחי ןַאמנעגנּוי ןפיױא .רעדניק עניז טשינ ךיוא
 ןַײז ןלעפעג טשינ ןיא סעּפע .גוא ןייּב ַא טַאהעג גנַאל ןיוש
 ןענרעל-הלּבק ןייז ,ןעװַארּפ.הוקמ ןיז ,ךיז .ןיּבר ןייז ,תוקיבד
 ,ןענעװַאד םייּב ךיז טשטיינק רע יװ טכַאנײּב ןשיװייפ 'ר טימ

 עגרעּבליז ןיא טכיל יד  ייּב טעניּבַאק ןסיורג םעד ןיא
 רענרעזיא רעד טייטש סע ּואְו ,קנעש-םירפס םּורַא ,סרעטכייל
 ןגיטרָא ןטימ דיגנ רעד טציא ןציז ,"עסַאק, רעד טימ ןטסַאק
 ,ןטלַאה ייז ןּוא ,יקסרעימָאדנַאס שטשָאּבָארּפ רעד ,חלג-ספרָאד
 טלעטשעגנָא ןענעז ייז רַאפ .גנּוטַארַאּב לקיטש ַא ןעמַאזּוצ ּפָאי
 םעד ןיא .םילּכ ענרעּבליז ךס ַא ןיא ןכַאז עטּוג שיט ןפיא
 ,"רונש עשידנעלסיוא, יד ןטעּבעגנײרַא ךיוא ןעמ טָאה טעניּבַאק
 ךיז-טזייװ ןעמ ןּוא ,שיזיוצנַארּפ טדער ,טעדליּבעג זיא עכלעװ
 רעד ךיוא .טסַאג ּוצ טמּוק ץירּפ ַא ןעוו ,לָאמ סעדעי ריא טימ
 ןיוש טיצ עטַאט רעד ןכלעוו ,עלעשטיא ,ןַאמ ריא ,ןּוז רעטסטלע
 ,ןטפעשעג יד ןיא ןײרַא

 ,טסייה סָאד ,טרָא ינ ַא ףױא ןעמּוקעג זיא עסג 'ר זַא
 ,טכַאמעג טפעשעג ַא ,טפיוקעג דלַאו ַא ּואויץיגרע טָאה רשי
 ןּופ טכַאמ רעד טימ ןּבעל ּוצ טֹוג - ןעװעג עטשרע סָאד זיא
 רע טָאה בוט:םוי ןדעי ףױא .עכעלטסייג יד טימ ןֹוא טרָא
 עכעלטניירפ ןטלַאהּוצנָא ידּכ ,ןּבעגעג תובדנ ,טקישעג תונּתמ
 .טּבעלעג טּוג רָאג רע טָאה טרָא ןּופ הלג ןטימ .ןעגנּואיצַאּב
 ןעמּוקנײרַא ןטנוװָא:רעטניװ יד ןיא לָאמטּפָא טגעלפ הלג רעד
 םיא טימ ןריטּוקסיד ןּוא סגסייּבּוצ ןּוא יט ףיױא ןעטנ 'ר ּוצ
 יא ,עדייּב ןּבָאה ייברעד .םינינע עשיפָאזָאליפיזעיגילער רעּביא
 .עג טָאה רענייא סָאװ ,טקעּפסער ּבילּוצ ,חלג רעד יא ,עטנ 'ד
 ןיא ןטלַאהעג ךיז ,ןטיז עטּוג ביִלּוצ ןּוא ןרעדנַא ןרַאפ טַאה
 ,ןצינערג יד ןטערטרעּביא טשינ ןוא ןעמַאר עסיוועג

 רעטסטלע רעד ןּוא "רונש עשידנעלסיוא, יד ןעװ ,טציא
 ףיוא ןּבָאה ,תוררש יד ייּב רעטערטרַאפלעטש סגטַאט םעד ,ןּוז
 ,ןײלַא חלג ןטימ ןעטנ 'ר טזָאלעגרעּביא רעטָאפ ןּופ קנואװ ַא
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 ,עמעט רעגיּבײא רעד ןגעװ ןטלַאהעגרעטנּוא ךיז ןעמ טָאה
 קלָאפ סָאד ּפָא-ַא-טריפ סָאװ ,ןּביירט-ףּוׁשיּכ ןייז ןּוא הררש ןגעװ
 יד ןגעװ טציא טרער ףרָאד עצנַאג סָאד .געװ ןכיילג ןּופ
 סרעמשטערק םעד  ןַאמרעגנוי רעד סָאװ ,ןכַאז עכעלרעדנואוו
 ןּופ ,סטכַאנּוצ-גָאטײרפ םעד ןזײװסױרַא טלָאזעג טָאה ,םערייא
 ןעמּוקסױרַא טשינ סטּוג ןייק ,ךיז טײטשרַאפ ,ןָאק ןכַאז עכלעזַא
 תוישעמ עכלעזַא ןּופ ףּושיִּכ טימ טקעטשעגנָא טרעװ ץלָאפ סָאד
 !הנּומא ענעגייא רעייז ןריטקעּפסער ּוּצ ףיוא.טרעה ןּוא

 ץירּפ רעד סָאװ ,לדיי;עלָאמס סָאד טנָאמרעד טָאה ןעמ
 | ;דלַאװ ןיא ןסיורד טלָאה

 .יתּבש םעד ּוצ טפָא זיא םערייא סרעמשטערק םעד --
 .ףּושיּכ}םיא ןּופ טָאה רע ןּוא ,טכַאנייּב ןעגנַאנעגסױרַא קיניבצ
 טפָא עדײּב ייז טָאה ןעמ ןַא ,ןלייצרעד ןרעױּפ יד ,טנרעלעג
 :כָאנ ייז ןענעז סענרַאס ןּוא ,ןעלבוט ךיז ןװַאטס יד ןיא ןעזעג
 טרָאד דיי רעד ,ןיינ .ןעילפ ּוצ ןעמּוקעג ןענעז ןּביױט ,ןעגנַאגעג
 טגנַאלַאּב רע ,טסירק ןייק טשינ ןּוא ךיי ןייק טשינ זיא ןסיורד
 :סיוא ןּביירט ,טגָאז ןעמ יװ ,עכלעװ ,עטקעס רעמייהעג ַא ּוצ
 יד טָא ,ןטייקגידריומּוא ּוצ ןטעּב ,רעּביײו טימ טײקנסַאלעג
 ןענעז ,ןזיֹװַאּב טָאה םעדייא סרעמשטערק םעד סָאװ ,םיסינ עלַא
 ,תומש עשיטסילַאּבַאק עמייהעג ךרּוד ןּוטעג רָאנ ,שרעדנַא טשינ
 ,טנרעלעג לדיי;עלָאמס ןּופ טָאה רע סָאװ ,ןכּורּפש-ףּושיּכ ךרוד
 עסּואימ יד ּוצ ןכַאמ ּוצ עדנע ןַא טייצ עטטכעה יד זיא סע
 | ,ףרָאד ןיא ןָא ָאד ןייג סָאװ ,םישעמ

 ןטסָארּפ ןרַאפ ךעלרעפעג רעײז ןענעז ןכַאז עכלעזַא -
 תוריתס ַא רַאפ סָאװ -- ,ןפּורעגנָא ךיז חלג רעד טָאה - ,קלָאּפ
 ,תונּומא ענעמּונעגנָא יד ןשיװצ ןריטסיזקע סע ןטייקנדישרַאפ ןּוא
 רעּבָא ,ןשטנעמ עטעדליּבעג ןּוא ןגָאלָאעט רַאפ ןינע ןַא סָאד זיא
 ערעייז ןּופ טירט יד ןיא ןייג ףיַאדַאּב קלָאפ עטסָארּפ סָאד
 לָאז טלעװ יד ידּכ ,סעיגילער ערעייז ןריטקעּפסער ןּוא ןרעטלע
 טייטשרַאפ ,ץירּפ רעד גידלּוש ןיא םעד םעלַא ןיא .םּויִק ַא ןּבָאה
 טציטש ןּוא טכַארּבעגנײרַא ףרָאד ןיא ףּושיּכ םעד טָאה סָאװ ,ךיז
 רעד זַא ,ןייז טּוג ןיוש ןָאק סָאװ .רעטנּוא סע טלַאה ןּוא סע
 ןיא טייטש ,עכריק ןיא טשינ לָאמנײק טמּוק ףרָאד ןּופ ץירפ
 סָאד ,ךיו טײטשרַאפ .עינילער רענעמּונעגנָא רעד טימ ףמַאקה
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 בָאטנּוו ןטצעל .גנּורעקלעּפַאּב רעד ףיוא ןעלגיּפשּפָא ךיז זּומ
 .גנירג ַאזַא טעז קלָאפ סָאד זַא ,ךריק ןיא ןעװעג רעװ םיוק זיא
 --,רעכעלטסייג רעד טגָאלק --!ץירּפ םענעגייא םעד ייּב גנּוצעש
 ,ץירּפ רעד ,ןרָאװעג:עגּושמ זיא רע זַא ,רָאג ןעמ טגָאז טנטצעל
 עצנַאג סָאד ,רענעלּפ עכעלקערש טימ םּורַא ךיז טגָארט רע זַא
 יד ּוצ ןלַאפנײרַא טשינ לָאז סע ידּכ ,ןענערּברַאפ ּוצ ףרָאד
 רעד .עגידנעטשנָא ,עכעלטנרָא אקוד רע טָאה םישרוי .םישרוי
 רע .ץירּפ רעתמא ןַא זיא ,ןיּוק רעד  ,יקסװָאדיװ ןַאּפ רעגנּוי
 .יג יד ןעמענּוצרעּביא ,ןטלַא םעד ןגעג סעצָארּפ ַא טציא טריפ
 יז טויסעל כַאנרַאפ ץירפ רעד לײװ ,ןּבעל ןייז ייּב ךָאנ רעט

 יװ רעטלַא רעד ,רע יצ ,עגַארפ ַא טּפױהרעּביא ןיא סע ןּוא
 ...ןעקנַאדעג עגיטכיר לד ייב זיא ,יקסווָאד

 טײטש רע ןּוא טסואװעג טּוג ץנַאג סָאד טָאה עטנ 'ר
 ,טלעג סיוא םיא טגרָאּב ,ץירּפ ןגנּוי ןטימ גנודניּברַאפ ןיא ןיוש
 סע סָאװ ,ןטלַא ןטימ טריפ רע סָאװ ,סעצָארּפ םעד טריטנַאניפ
 רעד .עילָאּפָאט ןיא רעכיז עטנ 'ר ןיא ,ןכַאמ טשינ ךיז לָאז
 טצעזרַאפ סעקרַאװלָאפ רָאֹּפ ַא ןגיל ךיוא ,רענײז זיא דלַאװ
 ךיוא טרָאד טָאה רע ."ןטסַאק םענרעזײא, ןיא םיא ײּב ןיוש
 ףױא -- ,ןּבירשעגרעטנּוא דלַאװ ןרעּביא ךַאמּפָא םעד ןגיל
 ןּופ ןּוא ןטלַא םעד ןּופ ,םיצירפ עדייּב ןּופ - ,לַאפ ןדעי
 ןייג ּוצ ביל טָאװ עטנ 'ר .השורי רעד ףױא טרַאװ סָאװ ,םעיינ
 ןכַאמ ךיז טזָאל ץירּפ ןגנוי ןטימ ןּוא ,קירּב רענרעזייא ןַא ףיוא
 יװ ףיוא ךיז טריפ ,שטנעמ רעגידבשוימ ַא ןיא רע ,ןטפעשעג
 רעדָא טָאטש רעסיורג רעד ןיא טציז רע :ץירּפ רעתמא ןַא
 טָאה ,דרעפ טלַאה ,ןטרָאק ןיא טליּפש ,דנַאלסױא ןיא
 ןיא גידנעטש ךיז טגיטיונ רע -- ,טרָאװ ןײא טימ ,רעּבײװ
 ,טלעג

 עדייּב ןעמ טציז .ץירּפ םעיײנ ןּופ טלַאה חלג רעד ךיוא
 'ּוצסױא לװײט ןּופ עילָאּפָאט ױזַאיװ ,תוצע טרעלק ןעמ ןוא
 ,ןגינייר

 ןּופ לדיי.עלָאמס סָאד ןפרַאדַאּב ןעמ טעװ לּכ.םדוק --
 "ר טגָאז -- ,רענײמ ךָאד זיא דלַאװ רעד  ,ןּבײרטרַאפ דלַאװ
 ברעױּפ יד ףרַאדַאּב ןעמ ,ןפלעהוצ לַאז חלג רעד רָאנ -- ,עטנ
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 יוצ טשינ סעכלעזַא לָאז ןעמ זַא ,עכריק רעד ןיא ןרעלקפיוא
 ,ןזָאל

 רעטעּפש דיגנ רעד טָאה סמעדייא ןּוא ןיז ענייז ּוצ ןּוא
 :ןײגקעװַא סחלג םעד ךָאנ טגָאזעג

 ןרַאדַאּב ,םעדיא סרעמשטערק םעד ,ןַאמנעגנּוי םעד --
 !ןגָאלשסױרַא ּפָאק ןופ ןטײקשירַאג יד ןעמ
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 4 לטיּפַאק

 מ מש מ ר ע ף

 סע ,טגײלעג ןיוש טניװ.ינש רעד ךיז טָאה סנגרָאמּוצ

 ןרָאפעצ ךיז ןענעז ןדיי יד ןּוא ,געװ ַא טלעטשעג ךיז טָאה

 יעג ןוא לקעּפ ןײז טקַאּפעגנײא ןענעװַאד ןכָאנ טָאה לאיחי
 ןיא ,שיװייפ 'ר ןיּבר ןייז ּוצ ןײרַאיגעװ ןיא ןזָאל ךיז טלָאװ
 ,שרדמ .תיּב-דלַאװ

 סָאװ ,טרעדנואװעג וליפַא ךיז ןּבָאה רעגיווש.ןּוא .רעװש

 לאירזע 'ר דײ רעד - ןענרעל רעטײװ ךָאנ טייג םעדייא רעד
 ,ןּבילּבעג עמשטערק ןיא ןיא סָאװ ,סיפ ענעריורפענּפָא יד טימ

 ןּוא ,ערעדנַא טימ ןענרע? ןָאק ,לאיחי ,רע ןַא ,טגָאזעג סָאה

 ןּבײלּב ןיוש לָאז לאיהי ןזַא ,טנײמעג טָאה עקרעמשטעיײק יד

 ,םייהרעדניא
 טעװ סע  ,ןּנבּוטש ייװצ ןעמיורפיוא םיא ןלעװ רימ --

 ,טגָאזעג יז טָאה -- ,בר ַא יײּב יװ ןעזסיוא
 יּוצ טָאה רע סָאװ רעסעּב ךָאד רע טסײװ םּתסהןמ --

 ןיא ןּבױלג טַאהעג טָאה רעכלעװ ,ףלָאװ.המלש טגָאז - ,ןּוט

 ענייז ןיא ןשימּוצנײרַא ךיז טַאהעגיארומ סטָאה ןּוא םעדייא ןייז

 .תיֵּב ןיא ןשיװייפ 'ר ּוצ ןייגקירּוצ ?יװ רע זַא -- ,םיקסע

 !טיײהרעטנּוזעג ןײג רע לָאז ,ןײרַאיש רדמה
 ןענַאּפשנײא ןטילש םעד ןזָאל ריד לעװ ךיא ,טרַאװ --

 .םעדיײא םּוצ טגָאזעג רע טָאה -- ,ןריפּפָא ךיד ןּוא
 -?ןטילש ַא ןּבָאה ףרַאד ךיא סָאװ ,סָאד ךיא ןיּב רעװ --

 ןײרַא:טנעה יד ןיא סיפ יד טּפַאכעג ,טרעפטנעעג לאיהי טָאה

 .געו ןיא ךיז טזָאלעג ןּוא
 טשינ ןיא סע ,ןײג ןײלַא ןזָאל טשינ ךייא לעװ ךיא --
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 ךייא ןּבָאה ןדי ,ןײלַא ןייג טלָאז ריא ןַא ,ןייא רַאפ רעמ
 ןוא סיפ ענעריורפעגּפָא יד טימ לאירזע טגָאז -- ,טניורקעג

 .ןטײלגַאּב ןלאיהי ליװ
 ןיוש טָאה ,טקוקעגמוא ךיז טָאה דיי רעד רעדײא רָאנ

 .ןײרַא-דלַאװ ןיא געװ ןפיוא יינש ןיא טעשטּפערדעג לאיחי
 ,ןעגנַאגעגכָאנ סנטײװרעדנּופ רעּבָא םיא ןיא דיי רעד

 .סנעפ םענעריורפעג ןיא טינּפ ןטימ ןענַאטשעג ןזיא לזייר

 טימ ןוא טכױהעגּפָא ליומ .ןּופ ערַאּפ רעד טימ טָאה יז ,רעט
 לּביש ןפיוא ןיולּב םענעריוופעג ַא טכַאמעגייירפ לגענ עריא

 ..ןלאיחי ןגידנעײגּפָא םעד טקיוקעגכָאנ טָאה ןּוא
 טָאה ןעמ סָאװ ,ןעטנ 'ר יב ּבּוטש רעסיורג רעד ןיא

 סנװיוא ײװצ ,םירַאװ ןעװעג זיא "שרדמה-תיּב סָאד , ןפּורעג
 םירפס טימ טגײלַאּב שיט ןגנַאל םּורא .טצײהעג ךיז ןּבָאה

 ןּבָאה ןּוא סמעדיא ןּוא ןיז סעטנ 'ר טצעזעגסיוא ןעװעג ןענעז
 עכיוה טימ טנרעלעג ,תורמג עסיורג יד רעּביא טלקָאשעג ךיז

 ידַּב ,ןעיירשרעּביא ןרעדנַא םעד טװאּורּפעג טָאה רענייא .תולֹוק

 ןּבּוטש עכעלרעניא יד ןיא רעּבײװ יד ךיוא ןּוא עטַאט רעד

 "עג ןיא שיװיפ 'ר ,דמלמ רעד ,,ןעמיטש ערעייז ןרעה ןלָאז

 *ה רַאפ .טרָא סעטנ 'ר ףיוא ,הלילח ,טשינ -- ןָאןּבױא ןסצז
 *ןּבױא טײרגעגנָא לּוטש-רעטָאּפ ַא ןענַאטשעג גידנעטש זיא ןעטנ
 ,טצּונַאּב טשינ טָאה רענײק ןכלעװ ,שיט-הרֹוּת םייּב ןָא

 סמעדייא ןּוא ןיז יד ןּופ רעניק טשינ ,שיװייפ 'ר טשינ

 רענײק .ןעמוקעגנײרַא זיא לאיחי ןעװ ,ןעז טכַאמעג ךיז ןּבָאה

 .עגמּוא טָאה ןעמ רָאנ ,שיט םּוצ ןפּורעגּוצ טשינ םיא טָאה
 .עגּפָא רעטיּב רָאנ טָאה שיװייפ 'ר .טנרעלעג רעטיײיװ טרעטש

 טּפשמ.שֹוח ןיא ןיד םעד טשטײטעגסיױא רעטײװ ןּוא טצכערק
 .לעּב רעסיורג ַא -- עלהשמ ,םעדײא ןטסגניי סעטנ 'ר טימ

 .רתיה ףיוא טנרעלעג טָאה רעכלעװ ,ןּוז רעשינּבר ַא ןּוא סחוימ

 ּוצ אלממ לָאמַא טרָא סרעטָאפ ןייז ,ןרעװ ּוצ בר ַא ,הארוה
 | .יןייז

 טכעלש ןייז טליפרעד טָאה ,ןרָאװעג.גירעיורט ןיא לאיחי
 עסיורג יד ּוצ לקניו ַא ןיא ןּבילקרֲאֿפ ךיז טָאה ןּוא ןסיוװעג

 ךיז ןּבָאה .לרפס ַא ןעמענסיורַא טלָאװעג ןּוא סעצילָאּפ.םירפס
 :תולוק ּפָאק ןייז ףיוא ןטיש ּוצ שיט ןּופ ןבױהעגנָא
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 !ןייז .אמטמ טשינ !ןרירנָא טשינ --
 ןעזעג רע טָאה ,טקּוקעגמּוא רעכיײלּב ַא ךיז טָאה ?איחי

 ףיוא ךיז טּבױה ,דידי סְרעטָאפ ןיײז ,שיװייפ 'ר ,יּבר ןייז יװ
 ןרעּביא ךיז טײרד ןוא ץכערק ןרעטיּב ַא טימ טרָא ןייז ןּופ
 קילּב ַא ןלאיחי גידנעקנעש.טשינ ,ּפָארַא-ןּוא-ףױרַא שרדמה תיּב
 .ייא יד ןּוא ןיז יד ןציז ןּבילּבעג ןענעז שיט םּורַא ,וליפַא
 ,סמעד

 ןוא ןציז ,ךעּבענ ,זּופ ,ןּו  רעטסטלע רעד ,עלעשטיא

 ,תוררש יד ּוצ טיצ ץרַאה ןייז שטָאכ ,ּבילּוצ ןטַאט םעד ןענרעל
 רע ,ןָא טשינ קסע רעצנַאג רעד טײג םיא ,ןטפעשעג יד ּוצ
 יד ןיא רעּבײװ .יד טימ ןעגנערּברַאפ טלָאװעג רעּביל טלָאװ

 ,לּבײװ ןגיא ןז טימ טּפיוהרעּביא ןּוא ןּביטש עכעלרעניא
 יז ,"רּונש עשידנעלסיוא יד, ּבּוטש ןיא טפּור ןעמ עכלעװ
 יז ןּוא ,שיזיוצנַארּפ שזַא ,ןכַארּפש ןעק ,ןעיצילַאג ןּופ טמּוק
 ,םיא ,ןטײל ןשיװצ ףיוא ךיז טריפ ןעמ יװ ןַאמ םעד טנרעל
 רעד יװ ,ןלאיחי טימ השעמ עצנַאג יד ןָאטײג ,ןעלעשטיא

 ,ייגש רעגירָאיַארַאפ
 אנקמ זיא רעכלעװ ,לשירעּב ,ןּוז רעטײװצ רעד טציז סע -

 ףיוה םעד יא ,ּבײװ שידנעלסיוא ןייז יא רעדּורּב ןטסטלע םעד
 טימ טכַאמעגיהנותח ןעמ טָאה ןיײלַא םיא םיצירּפ יד טימ
 ַא רעײז ,םינּפינורתא ןַא טימ לּבײװ רַאד ןיילק ַא טימ ,סוחי
 םיא .,אמט גידנעטש ןיא עכלעװ ,העונצ עסיורג ַא ןּוא עמּורפ
 רעקניל רעד ןיא ןלאיחי טימ קסע רעצנַאג רעד ךיא טגיל
 .האּפ

 .לעּב, רעד ,םעדייא רעטשרע רעד שיט םייּב טציז סע
 ןיז עלַא יװ רעמ ,ןעלדניק ןייא ןיא טלַאה רעכלעװ ,"לּפּוטמ
 :ןֹּב ַא ,םעדייא רעטייװצ רעד טציז סע ,ןעמַאזּוצ סמעדייא ןּוא
 רעסיורג ַא רַאפרעד רעּבָא ,רַאדנערַא ןַא גנוײןּבָארג ַא ןּופ דיחי
 ןּבױהעג ךיז ןטלַאה סמעדייא ןּוא ןיז עלַא שטָאכ ןּוא ,דיגג
 ךיז טָאה עטנ 'ר ןכלעװ טימ ,גנוייןּבָארג ןּופ ןּוו םעד ןגעג
 :סֹוחי עלַא ןגעװטסעדנּופ םיא ןענעז ,טלעג ּבילּוצ ןעוועג-ךדשמ
 ןּופ םיא ףיוא טרַאװ סָאװ ,השּורי עסיורג יד אנקמ רעדניק עגיר
 רעיײז טימ םיא טימ ןשיוט ּוצ ךיז טיירג ןענעז ןּוא ,רעטָאפ
 .טלעג ןייז ףיוא סּוחי
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 ןּוא ,םישעמ סלאיחי ןָא ןטסנײממַא טייג סע ןעמעװ רָאנ
 םעדייא רעטסגניי רעד ןיא ,ןטטנייממַא ךיז.טכָאק סע רעװ
 שטָאכ .הארוה.רתיה ןשיװייפ 'ר ייּב טנרעל סָאװ ,רעד ,עלהשמ
 ןּוא ּונרומ רעמ ךָאד רע זיא ,עלַא ןּופ רעטסגניי רעד זיא רע
 'ר עלַא ןּופ ןענרעל רעסעּב רע ןעק ,סנטשרע .ןעועגנָא רעמ
 עטנ 'ר סָאד טָאה עקַאט םיא ּוצ ןּוא ,סמעדייא ןּוא ןיז סעטנ
 ןוא .ןיִּבר ַא רַאפ שיװייפ 'ר ןדמל ןסױרג םעד ןעמּונעגּוצ
 םעד טעװ רע ןּוא ,ןּוז ַא "סרוא;ירואמ, םעד רע זיא סנטייווצ
 עלַא ןּופ רעמ טָאה ,עלהשמ ,רע .ןייז:םוקמ,אלממ לָאמַא רעטָאפ
 ,רעהרַאפ ןפיוא ןלאיחי ןעמענ ּוצ טגיטכערַאּב רַאפ ךיז ןענּופעג
 טנקסּפ ןֹּוא ןייד לקיטש ַא ןױש ןײלַא ךָאד זיא רע םירָאװ
 רע .ךיק ןיא ןעטנ 'ר ייּב ךוףכַאמ סָאװ ,תולאש עשימייה
 ,טלַאה ,"ןכַאז, יד ףיוא ךיז-ןעק רע ,טלעװ ַא ךיז ןּופ טלַאה
 ּפָא טשינ ןַאמרעגנּיי רעד טעװ םיא .לֹּבּוקמ לקיטש ַא רַאפ ךיז
 גנוי יװ ןוא .ןּבעגיהצע ןַא םיא ןגעג ןענָאק ךיז טעװ רע .ןרַאנ
 .סיױא ןַא ,םעדייא רעטסגניי רעד ,ןיוש רע טָאה ,טשינ זיא רע
 ,םינּפ-תרדה ַא טפּור ןעמ סָאװ ,םינּפ ןיש ַא - בר ַא יװ ןעז
 ,רָאה עצרַאװש טימ ,רעּב ַא יװ ,ןסקָאװַאּב רע זיא לּכ:םדוק
 ןּוא םינּפ ןייז ןּופ סױרַא טשינ טוה לקיטש ןייק טעז ןעמ זַא
 ףיוא יװ םיא ייּב ןקסַאװ דרָאּב ןּוא דרעּבנקַאּב ,תואּפ יד .טנעה
 ןּוא .טגָאיעגרעּביא ןעמעלַא דרָאּב ןייז טימ טָאה רע .ןווייה
 ַא ייב יװ ,דרָאּב יר םיא ייּב ןיא טכידעגירעוװש ןּוא גיגָאװ
 םיא ייּב ןעייטש דרעּבנקַאּב ענייז .רּוׁשַא ןגילָאמַא ןּופ לודג:ןהוּכ
 ריא ךיוא טָאה זָאנ יד ּוליִפַא .טלעטשעגפױא טנעװ ייוװצ יוז
 ייווצ סױרַאױעלקניּפ רָאה דלַאװ םעד ןופ ןּוא .לדרעּב ןגייא
 ןייז טימ טָאה רע .ןרעייפ עטכעלש ,עכעלמייהמּוא ,עגיאּורמּוא
 ענעטעמַאס סָאד ףױרַא-רַאש ַא ןּבעגעג טנַאה רענעסקַאװַאּב-דרָאּב
 ללש םעד ּפַאכ ַא ןּבעגעג ,ץיּפש:ּפָאק ןפרַאש ןייז רעּביא לּפַאק
 ;עג טָאה ןֹוא ,עינָאלד רעד ןיא דרָאּב ןייז ןּופ רָאה עטכידעג
 ןּבילּבעג זיא סָאװ ,ןלאיחי ּוצ רעגניפ ַא טימ ףּור ַא ןּבעג
 ;קנַאש:םירפס רעד ייּב ןריולרַאפ ןייטש

 רָאנ זנּוא לייצרעד ,ןַאמרעגנּי ,ָאד רעהַא רָאנ םּוק --
 םירוּכיש יד ןשיװצ טרָאד טזײװַאּב ּוד סָאװ ,םיתפומ יד ןגעװ
 ! עמשטערק ןיא
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 ןענעז סחקזחה-די יד ,סטּפשמ-שוח יד ,תורמג עסיורג יד
 ךעלכיט-ּפינש טימ טגיילרַאפ ,שיט ןפיוא ענעפָא ןגיל ןּבילּבעג
 סמעדייא יד טצעזעגסיוא ןעװעג ןענעז ייז םּורַא ,ןעלטרַאג ןּוא
 -עג ןצכערק ןיא ךיז טָאה שיװייפ 'ר ןייא רָאנ ,ןיז יד ןּוא
 .ּבּוטש רעד רעּביא ּפָארַא-ןּוא-ףױרַא טיירד

 םּוצ טימעג ןכָארּבעג ַא טימ ןעגנַאגעגּוצ ןיא לאיחי
 ."שיט-טּפשמ,

 טזײװַאּב ּוד סָאװ ,םיתפומ ַא רַאפ סָאר ןענעז סָאװ --
 יבֲאֹנ ןַאמרעגנּוי רעטרָאהַאּב רעד טָאה -- !;עמשטערק רעד ןיא
 ,ןלאיחי טנערפעגרעּביא לָאמַא

 ּפָאיטרעפטנע -- ,םיתפומ םּוׁש ןייק טשינ זייװַאּב ךיא --
 .לאיחי

 טימ סטכַאנ:ּוצ;גָאטײרּפ םעד ןעװעג סָאד זיא סָאװ ןּוא --=|
 3 קיִלֹּבנֶא ןזיולּב םעד טימ טמיילעג סטסָאה ּוד עכלעוו ,םיצירּפ יד

 : .ןעמענייק טמיילעג טשינ ּבָאה ךיא --
 ?ןּוטעג ּוטסָאה ןעד סָאװ רָאנ --
 ןיא ןפלעה זנּוא לָאז רע ,טָאג ּוצ ןטעּבעג ּבָאה ךיא --

 ,טיונ רעזנּוא
 !ןטעּבעג ּוטסָאה ױזַא-יװ --
 ,םיִליהּת טגָאזעג ּבָאה ךיא --
 {טצּונַאּב טשינרָאג ּוטסָאה "תומש, ןייק ןּוא --
 / ,ןיינ -

 -רעד ּוטסָאה רשפא ,םיכאלמ ןּופ ןעמענ ןייק טשינ ּביוא --
 םסייװ ּוד ?ומש-חמי םעד ןּופ ,האמּוטה-תובַאײבַא םעד טנָאמ
 !יבצ-יתּבש םעד -- ןיימ ךיא ןעמעװ ןיוש

 ,ןעמָאנ ןייק טנָאמרעד טשינ ּבָאה ךיא .ןיינ --

 +זיא הֹעּוׁשי יד זַא ,טסּואװעג ּוטסָאה ןעד ןענַאװנופ --
 - ?טנָאנ ױזַא

 זַא ,םלוע:לשיונוּבר ןיא ןוחטּב טַאהעג ּבָאה ךיא לייוו --
 ןפלעה דלַאּב זנּוא טעװ רע

 ךָאד ןּוא ,םלוע-לש:ונוּבר ןיא ןוחטּב ךיוא ּבָאה ךיא --
 םיא טגָאז - !ןָא דלַאּב טמּוק העושי יד יצ ,טשינ ךיא סייוו
 .זַאמרעגנּוי רעד
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 ןרעטפנע טנָאקעג טשינ לאיחי םיא טָאה םעד ףיוא
 רעד ןיא ךייא ייּב לָאמַא ןעװעג סָאד ןיא סָאװ ןּוא --

 יעג טסָאה ּוד סָאװ ,םיאנּת ענייד ייּב ,ךיז טכַאד ,עמשטערק
 ליװ ןּוא ריט רעד רעטניה סעּפע טייטש לרעױּפ ַא זַא ,טסּואװ
 טזיּב ּוד ןּוא ,ןּוטסטכעלש ,עקרעמשטערק רעד ,רעגיווש ןייד
 ַא רַאפ ןעװעג סָאד זיא סָאװ - ןענערָאװ םיא ןעגנַאגעגסױרַא
 | ?השעמ

 ,..ֹזַא לָאמטסנעד טכַאדעגסױא רימ ךיז טָאה סע --
 | ? טכַאדעגסױא --
 ןייטש םיא עז ךיא זַא ,טכַאדעג רימ ךיז טָאה סע ,ָאי -

 ,ןּוט;סטכעלש רעגיװש ןיימ ליװ רע ןּוא ,זיוהרעדָאּפ ןיא
 ךיז טכַאד סָאװרַאפ !ךַאז ַאזַא ןטכַאדסױא ךיז ןָאק יװ --

 - {סױא טשינ ם'י א ךיז טכַאד סָאװרַאפ זסיוא טשינ רימ
 .ןרעדנַא ןַא ףיוא רע טזיײװַאּב

 .ןרעפטנע טנָאקעג טשינ ךיוא לאיחי טָאה עגַארפ רעד ףיוא
 {סיױא טפָא ױזַא ריד ךיז טכַאד סע --
 ,לָאמלײט .,טפָא טשינ ,ןיינ --
 { "תומש , ןייק ייברער טשינ טסצּונַאּב ֹוד ןּוא --
 ,ןיינ -

 | זןעד סָאװ רָאנ
 ןעמעװ ףיױא ּבָאה ךיא רעדָא ,טכעלש רימ ןיא סע זַא --

 ,םיליהּת ךיא גָאז ,תונמחר
 ײּב ,לארשי-רכוע םעד ייּב ןסיורד ןּוטעג ּוטְסָאה סָאװ --

 ;דלַאװ ןיא לדיי-עלָאמס םעד ייּב ,קיניבצ:יתּבש םעד |
 ,ךיילּב טרעװ לאיהי
 ןּוא םיכאלמ ןּופ תומש םיא ייּב טנרעלעג טסָאה ּוד --

 !ןענָאמרעד טשינ ָאד ליװ ךיא סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא
 .ןכַאז ערערנַא רָאנ ,טגרעלעג טשינ ךימ רע טָאה תומש --
 {ןכַאז ערעדנַא רַאפ סָאװ ,ַאהַא -
 .טמעשרַאפ טגָאזעג לאיחי טָאה -- ,רהז -

 ןטימ ,תועימק טּביירש ןעמ ױזַא-יװ ,תוישעמ:הלּבק ןּוא --
 ?ַאה ,ומש-חמי ןטש ןופ תועּובש ןּוא תומש ,שרופמה-םש

 , ,ןגיושעג טָאה לאיחי
 .ןופ ןעמָאנ ןיא ,הָאמּוט רעד ןּופ חוּכ םעד טימ ןּוא -
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 רע טָאה ךָאנ סָאװ ןּוא !יאדמשַא םש ןטימ תיליל תידש רעד
 ?טרעלעג ךיד

 ,תודיסח --
 !וטסניימ ,דמש ! תודיסח ןייש -- ,עלַא ןכַאל - ?תודיסח --
 זיא סָאװ ,סעכלעזַא טגָאזעג טשינ רימ טָאה רע ,ןיינ --

 .געוו ןשידיי ןיא טשינ
 געװ ןשידיי ןיא ָאי זיא סע סָאװ ,ּוטסיײװ ןענַאװנּופ --

 ?ּוטזיּב ןדמל רעסיורג ַאזַא ,יסָאװ ?טשינ רעדָא
 ,ןגיושעג טָאה לאיחי
 ? םיא ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא ךיוא ּוטזיּב סנטצעל ןּוא --
 .סױרַא טשינ ייג ךיא סָאװ ,טייצ ַא ןיוש זיא סע  ,ןיינ --

 ,םיא ּוצ
 זַא ,םיא ּוצ ןייגּוצסױרַא טרעהעגפיוא ּוטסָאה סָאװרַאפ --

 טשינ זיא סָאװ ,סעכלעזַא טנרעלעג טשינ רעדיװ ךיד טָאה רע
 ? געוו ןשידיי ןיא

 .ןגיושעג טָאה לאיחי
 םעדכרּוד ןּוא ,דמש ּוצ טדערעגנָא ךיד רע טָאה רשפא --

 ?םיא ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא טשינ רעמ ּוטזיּב
 , .ןיינ ==

 !טדערעגּוצ ךיד רע טָאה ןעד סָאװ ּוצ רָאנ --
 .ןגיושעג טָאה לאיחי
 ?ַאה ,קיטש:יבצ:יתּבש ּוצ --
 .ןגיושעג טָאה לאיחי
 ,סּוג ױזַא זיא ,טסגייווש ּוד זַא !אימד האדוהּכ הקיּתש --

 טָאה ןַאמרעגנּוי רעד ןּוא - ..ןעװעג:הדומ ךיז טסלָאװ ּוד יװ
 .טנַאה רעגירָאה רעד טימ טזָאלעגּפָארַא שטַאּפ ןטשרע םעד םיא

 .ןעועג טשינ ןיוש זיא שיווייפ 'ר
 יד קעװַא-רַאש ַא ןרָאװעג-ןּבעגעג ןענעז קילּבנגױא ןַא ןיא

 :ףױרַאיּפַאכ ַא ןלאיחי טָאה ןעמ ןּוא ,סמ"ּבמר יד טימ תורמג

 סָאר ,ןזיוה יד םיא ןּופ ןּבעגעגיּפָארַא;קילּפ ַא ,שיט ןפיוא ןּוטעג

 ןײא-ּבָארג ַא ןּבעגעג ךיז ייז ןבָאה ,ןסיורדניא ּבייל עטעקַאנ

 ןייז ןטָאנקעג ןּבָאה ייז ,לגענ ןּוא רעגניפ יד טימ םיא ןיא

 סָאװ ,טשרּוד ןכעלקנערק,דליו םענעי טימ ןסיּבעג ,ןסירעג ,ּבייל

 רַאפ ,םירּוחּב-הבישי ןימ ןדעי רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא
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 ףיוא ןּבָאה ייז .ןדיי ייּב רָאנ טשינ ,רענרעל:םירּוחּב עכלעזַא
 רעייז רעּביא סעּכ ןצנַאג םעד ןזָאלסױא טלָאװעג ּבייל סלאיחי
 .ןּבעל ןעגנואווצעג ,שיטירקָאּפיה

 ןעמ .ןרעהרעד טעװ גגינייװעניא ישעטַאט רעד ,ַאש --

 .ליומ סָאד ןּפָאטשרַאפ םיא ףרַאד
 טשינ טָאה לאיחי ,ןקָארשעג ךיז ייז ןּבָאה טסיזמּוא רָאנ

 :עג:ביל רַאפ טָאה רע ,גנַאלק ןייא ןייק ךיז ןּופ טזָאלעגסױרַא
 ןימ ַא רַאפ ,תוקלמ רַאפ סע ןטלַאהעג ןּוא ףָארטש יד ןעמּונ
 טנידרַאפ טָאה רע סָאװ ,ןיד-תיּב-תותימ:עּברַא יד ןּופ שינעמּוקּפָא
 .דניז ענייז טימי

 עג ףוס רעד ןלאיחי ןּופ טלָאװ סע סָאװ ,טסײװ רעװ
 ּבייל סלאיחי ףיוא ןּבילקעג ךיז ןּבָאה טיילעגנּוי יד םירָאװ .,ןרָאװ
 עכלעװ ףיוא ,םייונע יילרעלכ ,ןעגנוגינייפ עלַא ןוואּורּפּוצסױא
 סָאװ ,טסייו רעװ .שירעדניפרעד ױזַא זיא ןּבעל עשיטעקסַא סָאד
 .נײרַא טשינ ךיז טלָאװ סע ןעװ ,ןלאיחי ןּופ ןעװעג טלָאװ סע
 טעּפמיא ןּוא חוּכ ןצנַאג םעד טימ שיווייפ 'ר דמלמ רעד ןסירעג
 טליפעג טָאה רע סָאװ ,גנּוקנערק ןּוא גנּוטכַארַאפ ,גנּורעּפמע ןּופ
 ,תונויזּב ןּוא סרעצ עלַא רַאפ ,ערטסַאילַאכ רעשידיגנ רעד ּוצ
 ןסירעגניירַא ךיז טָאה רע ,ייז ןּופ ןענַאטשעגסױא זיא רע סָאװ
 *עג ,ןפרָאװעג ,ּבייל ןגידנעילג ןּוא טנעה ענעלָאטש ענייז טימ:
 ! סקניל-ןּוא.סטכער ףיוא ןסיר

 טָאה ןּוא ןגירשעג רע טָאה -- !רעדרעמ !םיחצור -
 נָא ,טנעה ערעײז ןּופ לאיחי ןטעגרהעצ םעד טּפעלשעגסױרַא

 טיג - .ןגיּפשעגסױא טָאה ןּוא גנוטכַארַאפ טימ יײז טקיקעג
 ריא !ײז ןיא טנערּבעצ ךיז טָאה האנק יד יװ .,קּוק ַא רָאנ
 יװ רכש ןעגנַאלרַאפ ןּוא ירמז ישעמ ןעּוט סָאװ ,יד ןּופ טנעז
 | ןפרָאװעגּוצ יז רע טָאה -- !סחנפ

 טָאה רע .ןעװעטַארּוצּפָא ןלאיחי ןעגנּולעג םיא ןיא סע
 ךיז ּוצ ןגָארטעגפױרַא ןּוא סעצײלּפ ענייז ףיוא ןעמּונעג םיא
 ןסָאגעגּפָא ,לטעּב ןייז ףיוא טגײלעגקעװַא ,לּביטש:םעדיוּב ןפיוא
 ַא .ןּפַאכּפָא םעטָא םעד םיא טזָאלעג ןּוא רעסַאװ טימ םיא
 ענייז םירָאװ ,ןוטּוצרעּביא ןּבעגעג םיא רע טָאה ןזיוה רָאּפ
 ערָאלק יד ,ּבייל ןייז יו טקנוּפ ,ךיז ףיוא ןגָארטעג ןּבָאה ןזיוה:
 ,לגענ סטיײלעגנוי יד ןּופ םינמסי

 62 ,ךיי-םיִליהּת רעד ,ס8א סולש
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 -ױלּפסױא דךלַאּב סע ןעמ ןּומ ,ןיוש טסײװ ןעמ זַא --
 ןעמ -- ,ןלאיחי ףיוא טרעזײּבעג ךיז דמלמ רעד טָאה - ?ןרעד
 !ךיז רַאפ סע טלַאה

 ָאד ,לקעּפ סָאד טקַאּפעגנײא ךיז שיװייפ 'ר טָאה ןַאד

 .טשינ ,ָאטשינ ץַאלּפ ןײק םיא רַאפ ןיא הואג ןּופ זױה ןיא
 ןייז ּוצ טרעדנַאװעגקעװַא רע טָאה ,םעניק טימ ךיז גידנגעזעג

 .קצָאק ןייק ןיּבר
 "מיײהַא רעטעּפש לאיחי ןטגיטולּבעצ םעד טָאה ןעמ ןעװ

 ,סיפ ענעריױרֿפעגּפָא יד טימ די רעד  לאירזע טָאה ,טכַארּבעג
 :עמשטערק ןיא ןשטנעמ יד ּוצ טגָאזעג

 טפרַאדַאּב רע טָאה םתסה-ןמ .ײױזַא ךרד רעײז ןיא סע --
 ןײלַא ךיז ףיוא הבּושּת יד רע טָאה ,ןעמּוקּפָא סָאװ:סעּפע רַאפ
 יֵנַּב סרעמשטערק םּוצ טגָאועג לאירזע טָאה -- ,ןּבעגעגסױרַא
 ןּבָאה סָאװ ,יד ,אנקמ טשינ ײז ןיּב ךיא ,רימ טּבױלג - .תיּב
 ןףעזעג טשינ רענייק ךָאנ טָאה ףוס רעײז .ןוָאלשעג םיא

 *יו ףיוא דלָאג טימ ןומטמ ַא סיוא-ןּביג ייז ,יאדוַא --
 טשינ יז ןענָאק ,סױרַא טשינרָאג טמוק סע ןּוא ,רעדניק ערע
 יז ,ךניק ַא סנייז ןּופ תחנ ךיוא טָאה ןַאמירָא ןַא יװ ,ןְקּוקּוצ
 עלֲא רימ ןענעז םלֹוע.לשיונוּבר םייּב !רָאנ סע טמּוק ןיײלַא
 יד ןופ ןרערט יד ךיז טשיװעג עקרעמשטערק יד טָאה -- ! ךיילג
 ןעד ןָאק רע !יײז וצ ןײג טפרַאדַאּב רע טָאה טשינַא -- ,ןגיוא
 { ןענרעל ןּוא ןציז טשינ ָאד

 ןענַאטשעג ןיא יז רָאנ ,טגָאועג טשינרָאג טָאה לזיײר
 יד טןָאלעצ ןרערט עמירַאװ עריא טימ טָאה ןּוא רעטסנעפ ןיא
 .ןּבױש ענעריורפעג יד ףיוא ןעמולּב-זייא

 ּוצ ןיוש זיא לאיחי יװ םעדכָאנ ,םּורַא געט רָאּפ ַא ןיא
 ןעמ טָאה ,רעדניק סעטנ 'ר ןּופ ּפעלק יד ןּופ ןעמוקעג ךיִז
 ,לדײ-עלָאמס ןּופ לזײה סָאד זַא ,טדערעג עמשטערק רעד ןיא
 יעגרעטנּוא טכַאנײּב רעװ טָאה ,דלַאװ ןּופ דנַאר םייּב ןסיורד
 ןעמ ,ןדנּואװשרַאפ ּואו:ץעגרע זיא לדײ.עלָאמס סָאד ןּוא ,ןדנּוצ
 .גּונעג ןיוש טָאה רעכלעװ ,ףלָאװיהּמלש .ןיהּואװ טשינ טסייוו
 וטזָאלעג טשינ טָאה ,לדײ.עלָאמס םעד רעּביא טַאהעג תורצ
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 ףעכלעװ ןיא םעדייא ןייז טשינ לָאז ןעמ ידּכ ,ןופרעד ןדער

 .ךנעטשרַאפמּוא םעד טימ ןעגנערּבנעמַאזּוצ גנּואיצַאּב זיא סע
 ףיוא רעּבירעד טָאה ףלָאװ המלש .שטנעמ ןגידניז ןּוא ןכעל

 טָאה רענעי ןעװ ,ןגירשעגנָא *?שואעדַאט:םירָאג לרעױּפ םעד
 ,רעקעה:ץלָאה עשרעּפ יד ,ןשטנעמ סעטנ 'ר ןזַא ,טלייצרעד

 *עג גָאטנּו םעד טָאה חלג רעד יװ םעדכָאנ ,ןּוטעג סָאד ןּבָאה

 -ַאפעגפיוא טָאה רע רעכלעװ ןיא ,עדער ַא ךריק ןיא ןטלַאה

 ןיא סע ןַא ןּוא ,ןטָארּיוצסױא עילָאּפָאט ןּופ ןטש םעד טרעד

 ןיא טָאה ץירּפ רעד סָאװ ,סטכעלש סָאד ןעמיורּוצסיוא טייצ |

 א טזָאלעג ןעמ טָאה ןײלַא לדײ.עלָאמס סָאד טייזרַאפ ףרָאד

 "רַאפ גנַאל יאדוַא ןיוש ןיא רע ,ןּבײרטרַאפ דלַאװ ןיא ןטעקַאנ
 ּביױא .דלַאװ ןיא יינש ןיא ּואו:ץעגרע טגיל ןּוא ןרָאװעג ןריורפ

 טײצ רעד ךרּוד טשינ ןיוש םיא ןּבָאה ףלעװ עגירעגנּוה יד

 ,,,ןסערפעגפיוא

 רָאנ טָאה רע .ןסיװ טזָאלעג טשינ םענײק טָאה לאיחי

 טימ ןעמּונעגטימ ,ןלאירזע ,סיפ ענעריורפעג יד טימ לדיי סָאד
 טשינ רעמ ןיוש םיא טָאה ךיי רעגיזָאדרעד .דלַאװ ןיא ךיז

 ,.ןטצרטענּפָא

 ןכוּוצסיוא ןײרַא-דלַאװ ןיא עדייּב טזָאלעג ךיז ייז ןּבָאה

 ,לךיי:עלָאמס סָאד
 ./קורט ַא ,רעטעװ ןיש ַא ןענַאטשעג ןיא ןסיורדניא

 יּוצ טרַאה ןעװעג ןיא יינש רעד .גָאט.רעטניװ רעגיטסָארפ ,רענ

 לד ןּבױהעג רָאנ טָאה טניװ רעד .דרע רעד ּוצ ןריורפעג
 ןּופ טעכוּפעגפיא ןגעלעג ןענעז סָאװ ,ינש ןטכיש עטשרע

 רעד ןיא ןטנַאילירּב ךעלעשירק יװ ייז ןזָאלּבעצ ןּוא ףיוא.ןּביוא

 ,קּורֹּב ןגיאיינש ןטרַאה ַא ףיוא ןעמ טָאה רעּבָא ןטָארטעג ,טפול
 .טײקסײװ רעטצירּפשעג טימ סיפ יד םּורַא טמיושעג טָאה סָאװ
 עטסכעלרעה יד טימ טילּבעג ןּבָאה ךלַאװ ןּופ רעמייּב עלַא

 .יינש עקיד טימ טגײלַאּב ןעװעג ןענעז ןגייװצ עלַא ,ןטילּב:יינש
 טײרּפשרַאפ ןּוא ןזָאלּבעגּפָארַא טָאה טניװ רעד עכלעװ ,ךעלעשיק

 ןגער-ײרּפש םענרעּבליז ַא יװ ,טפּול רעד ןיא

 טנערּבעגּפָא ןענופעג ייז ןּבָאה לזיה סלדיײ.עלָאמס םעד
 *עגסױרַא טָאה ןוויוא רעטרעכױרַאפ רעצרַאװש ַא ,ליוק ףיוא

 פטלעװ רעסיײװ ,רענייר רעד ןּופ ,רעטּוג:טשינ ַא יװ ,טצרַאטש
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 רעּבײא טרעגלַאװעגמּורַא ךיז ןּבָאה ןװיױא ןבורח םעד םּורַא
 ענעכָארּבעצ ,ןכַאזּבּוטש ,ץלָאה טנערּברַאפ ןטשער יינש םעד

 ,תומש ןטשער ,םירפס עשידיײ עטנערּברַאפ-ּבלַאה ךיוא ,םיִלּכ |

 ..ןעװעג טשינ רוּפש ןייק זיא ןײלַא לדיײ-עלָאמס ןּופ ,ןטעמרַאּפ-

 ָאד .ןײרַא-דלַאװ ןיא ןכּוז םיא טזָאלעג ךיז ןּנָאה ײז

 רלַאװ רעד .ןכײט.ײנש ןיא ןעקנוזעג סיפ ערעײז דלַאּב ןענעז

 ןסײװ םענרעּבליז ,ןגידנצנַאלג ַא טימ טציײלפרַאּפ ןעװעג זיא

 ערעײז ןּופ טפלעה רעד ןיא ןיּב ןענעז רעמײּב יד ,ךּוּפ ייינש

 ײז .יײנש ןסײװ ןפיט םעד ןיא ןעקנּורטרַאפ ןעװעג ןעמַאטש

 ןגײװצ יד ןּופ .ןגײװצ עסיײװ ערעײז טקעטשעגסיױרַא רָאנ ןּבָאה

 ,ּבױטש-זָאלג םענעלָאמעג ַא טימ ןטיש ןײא ןיא ןטלַאהעג טָאה

 למיה רעד ,ןזָאלּבעגּפָארַא רעמייּב יד ןּופ טָאה טניװ רעד סָאװ

 ןיא גנַאג רעד ןּוו רעטזײארַאפ ַַא טימ ןטכױלעג ךיז טָאה

 ןיא ןגָאלשעגנָא ךיז ןּבָאה יז ,ןרָאװעג:רערעװש לָאמַא-סָאװ

 ענעכּוּפ יד עכלעװ  ,רעּבירג ןיא ןלַאפעגנײרַא  ,ןגייוװצ-:לצרָאװ

 .עג רעּבָא טָאה לאיחי .טכײלגעגסױא טַאהעג טָאה קעד עקיד

 .ָאמס סָאד ּואװ ,לכײט םענעטלַאהַאּב םעד ּוצ געװ םעד טסּואװ

 דײ רעד טָאה טרָאד .ןעלבוט ךיז ןריפ םיא טגעלפ לדיי-על

 טימ תילט קיטש ַא ןעשטרַאטססױרַא יינש ןּופ ןעזרעד לאירזע

 טשינ רע טָאה ,ןּביוהפיוא טלָאװעג סָאד טָאה רע ןעװ ,הציצ ַא

 ײז ןעװ .יײנש.ןיא ןיא ןריורפעגּוצ ןעװעג זיא סע  .טנָאקעג

 רעפײטש ַא ןויװַאּב ךיז טָאה ,טרַאשעגקעװַא יינש סָאד ןּבָאה

 'רַאפ ,זײא קיטש ןיײא ןּופ טקַאהעגסיוא ,שטנעמ רענעריורפעג
 ןעמַאזּוצ זיא סָאװ ,ךאלמ ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה רע  ,טײנש

 .ןלַאפעגּפָארַא דרע'רד ףיוא למיה ןּופ יינש ןטימ-

 סָאד לדיײ.עלָאמס םעד ןּופ טרעהעג טָאה לאיחי טניז

 רעסעמ ףרַאש ַא יװ טָאה סָאװ ,"יבצייתּבש, טרָאװ עכעלקערש

 טימ ןעגנואיצַאּב עלַא טקַאהעגּפָא ,ןטינשעגּפָא לָאמ ןייא טימי
 טָאה רע .ןעזעג טשינ לדײ.עלָאמס סָאד רעמ רע טָאה ,םיא

 סיװעג .,ףערטנעמַאזּוצ ַא ןּופ טײקכעלגעמ עדעי ןטימעגסיוא

 .ָאמס םעד ןּופ טנרעלעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןטלַאהעג רע טָאה

 .געמ עלַא טימ סע טװאווּפעג ,לוסּפ ןּוא ףירט רַאפ ,לדיי5

 .עלָאמס סָאד סָאװ ,סָאד רעּבָא ,ןורּכז ןּופ ןסײרסױרַא ןטייקכעל

 עפיט עכלעזַא טָאה ,םיא טימ טגרעלעג טַאהעג טָאה לדיי
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 ,רעמ טסואװעג טשינ טָאה רע זַא ,םיא ןיא ןגָאלשעג ןעלצרָאװ

 ןּופ טרעּפכּורּפַאּב ןענעז ,םיא ןיא ןסקַאװ סָאװ ,תוריּפ יד יצ

 ,שטנעמ םענעגרָאּברַאפ םעד ןּופ טנרעלעג טָאה רע סָאװ ,םעד

 יד ןענעז ,סנגירביא .שיװיפ 'ר ,ןיּבר םעיינ ןייז ןּופ יצ

 ,טסײג ןשידיי ןיא ףיט ױזַא ןעװעג לדײ-עלָאמס ןּופ תורוּת

 יעדנַא יד ןופ ןדײשרעטנּוא טנָאקעג טשינרָאג ײז טָאה רע זַא

 ןיא ןּוא ןשיװייפ 'ר יב טנרעלעג טָאה רע סָאװ ,תורות ער |

 ןּוא ךעלדנעטשרַאפמּוא ,דמערפ יװ .,םירפס עשידיי עגילייה יד

 -רָאפ טשינ ןָא ןַאד ןּופ םיא ןיא דיײ.עלָאמס רעד ןגרָאּברַאּפ

 יצג טשינ ץרַאה ןייּב ןיק םיא ףױא ךָאד רע טָאה ,ןעמּוקעג

 ןײז ָאד ךיוא ןיוש טָאה ,ןלַאפ ערעדנַא עלַא ןיא יװ .ןגָארט

 .תוכז.דמלמ דיי םעד ףיוא טָאה רע ןּוא ,טקריװעגטימ תונמחר

 יֿפָארַא ןיא רע תונויסנ ַארַאפ-סָאװ ךרּוד ,טסײװ רעװ, ,ןעװעג

 םיא רע טָאה לָאמנײא טשינ יֵזגעװ ןשידיי ןּופ ןרָאװעג.טריפעג

 ןטעּבעג טָאה רע ןוא ,תוליפּת ענײז תעשּב טַאהעג ןעניז ןיא

 םעד ןּופ ןגיוא יד ןענעפעפיוא לָאז רע ,םלֹוע-לש-ונֹוּבר םעד

 יתד ןשידיײ םּוצ ןרעקקירוצ םיא ןּוא ןטעשזדנָאלּברַאפ

 ,שטנעמ םענעריורפעג.זיא םעד ןּופ קילּבנָא םייּב ,טציא

 ןיא ןיא ןענעז תואּפ עגנַאל ענײז יװ ,ןעזעג טָאה רע ןעװ

 טיש ךעלרעה-ןגיוא ענייז ןּופ ,ןריורפעגּוצ םינּפ ןײז ּוצ קיטש

 ױזַא ,סנּפַאציזייא ןענעז סעסנָאװ ענייז ,ּביוטש-יינש ּפָארַא ךיז

 ךיז תונמחר סָאד טָאה -- לדרעּביעזָאק ןיד ,לָאמש ןייז ךיוא

 "יד סיורג יװ ןַא ,רעכיז ןעװעג זיא רע ,םיא ןיא טקעװרעד

 ןעמוקעגּפָא רע זןיא ,ןעװעג טשינ ןיא לדיײ.עלָאמס ןּופ דניז

 רעשלַאפ רעד טײװ.יװ ןּוא ,טיוט ןעמַאזיורג ןייז ךרּוד ייז רַאּפ

 ,ןעװעג.רעכיז לאיחי זיא ,טריפרַאפ טָאהעג טשינ םיא טָאה געװ

 .תד ןשידײ םּוצ ןדנוּבעגּוצ ןּבילּבעג זיא לדיײ.עלָאמס סָאד זַא

 ַא ץלַא ךָאד רע טּבײלּב ,טגידניז רע זַא ּוליפַא ,ד" ַא ןּוא

 וצ הוצמ עסיורג ַא סע זיא ,ןײז טשינ לָאז סע יװ .ךײ

 ,לארשי-רּבק ּוצ םיא ןעגנערּב

 עסיורג ,עסיורג ַא זיא סע ,'הוצמ-תמ, ַא זיא סע -

 .ןלאירזע 'ר ּוצ טגָאזעג רע טָאה -- ! ןייזיּוצ .םיקמ הוצמ יד היכז

 סנטָאש עיולּב .טכַאנרַאפ ןרָאװעג ןיוש זיא לײװרעד

 םיא ןזָאלרעּביא .רעמײּב עטײנשַאּב יד ןּופ ןלַאפעג ןיוש ןענעז
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 םזזעקיז ידי

 יי היידרא

 סָאװ ,רעדנואװ ַא זןיא סע .תויח רַאפ הנּכס ַא ןיא דלַאװ ןיא
 רעטניװ ןרעװש םעד ןיא ןענעז עכלעװ ,ףלעװ עגירעגנוה יד
 ּוצ ןרעטנענרעד ּוצ ךיז ןגַאװ ןוא רעגנוה ןּופ ןרָאװעג.טגָאיעג
 .ּופעגסיוא טַאהעג טשינ ךָאנ םיא ןּבָאה ,בּושי ןכעלשטנעמ ַא
 סָאד זַא ,ןמיס ַא טַאהעג לאיחי טָאה םעד ןיא ךױא ,ןענ
 .עגרָאּברַאּפ יד טימ ןּצעגעגּפָא ךיז טָאה רע שטָאכ ,לדיײ.עלָאמס
 ,םיא ףיוא ןיגמ רעװ זיא ןּבױא .הידז ַא ךָאד טָאה ,ןכַאז ענ
 ןעמ םירָאװ ,ןפלעה םיא ןעמ ליװ למיה ןּופ ןּוא ,םיא טצישַאּב
 ךָאד ןוא ,עגיסיפ.ריפ ןּופ טירט ןעזעגנָא יינש ןרעּביא טָאה
 רע ןעװ רָאנ ,שרעדנַא טשינ ,ןענּופעגסיוא טשינ םיא יז ןּבָאה
 ,ןײרַא-דלַאװ ןיא ןיליפת.ןּוא.תילט ןייז ןיא ןרָאװעג:טגָאיעג ןיא
 ןוא ,ןטיש ּוצ ןוא ןזָאלּב ּוצ ןּבױהעגנָא טגיװ.יינש רעד טָאה
 ףלעװ יד זַא ,יינש ןיא ןרָאװעגױטָאשרַאפ ףיט ױזַא ןיא רע
 ,ןלעטשפיוא טװאּורּפעג םיא טָאה ןעמ ,טקעדטנַא טשינ םיא ןּבָאה
 ,שטנעמ-יינש ַא יװ ,זײא קיטש ַא יװ ,ןייטש ןּבילּבעג רע ןיא
 !םיא טימ ןעמ טּוט סָאװ ,תואּפ ןּוא.דרָאּב ענעריורפעג יד טימי

 .עג ןיא ןעמ ןכלעװ ךָאנ ,ףלָאװ.המלש רעמשטערק רעד
 .עג טשינ ןּבָאה ,עמשטערק ןיא ןדיי ערעדנַא ךיוא ןּוא ,ןפָאל
 .עלָאמס סָאד לָאז ןעמ זַא ,ןופרעד ןעקנעדעג ןּוא ןרעה טלָאװ
 טָאה טסיזמּוא ,לארשי.רבק ּוצ ןײרַא-טָאטש ןיא ןעגנערּב לדיי
 ,הריבע עטסערג יד זיא סע ןזַא ,טרסּומעג ,טמערוטשעג לאיזחי
 ןּופ הוצמ יד זַא ;רּפכמ ץלַא ןיא טיוט רעד זַא ; תמה.ןויזּב

 ןּבָאה יז .סיורג רעײז זיא לארשי.רבק ּוצ תמ םעד ןעגנערב |
 ףלָאװהמלש ןּוא .םיא טימ ןוט ּוצ ןּבָאה טלָאװעג טשינרָאג
 ;ןרסּומּוצסױא םעדייא םעד טגַאװעג טָאה

 שימ !םיא רעּביא טַאהעג גינײװ ךָאנ טסָאה ,סָאװ --
 !ןגיל רע לָאז ,טגיל רע !קסע ןײד סע זיא סָאװ !טשינ ךיד

 טשינ םיא ןליװ ןדײ יד זַא ,ןעו ּוצ ןעװעג זיא סע
 טלָאװעג טשינ ןעמ טָאה ןזָאל םיא םיױג יד ּוצ ,ןייז .רֹּבקִמי
 זיא ,(ןעמענּוצ טלָאװעג טשינ ךיוא םיא ײז ןּבָאה ,סנגירּביא)
 ךיז ןײלַא רָאנ ןלאיחי רַאפ הצע ערעדנַא ןייק ןּבילּבעג טשינ
 .ןייז.ּוצ.קסעתמ םיא טימ

 םעד ךיז טימ ןעמּונעגטימ רע טָאה גָאטרַאפ סנגרָאמּוצ
 מאה לאירזע ,ןײרַא-דלַאװ ןיא ךיז טרעדעפעג ןּוא לאירזע די"
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 טָאה רע ליװ ,ןסייהעג םיא טָאה לאיחי סָאװ ,ןּוטעג ץלַא ןיוש

 לרעױּפ סָאד ךיז טימ ןעמּונעגטימ ןּבָאה ייז ,םיא ןיא טּביולגעג

 לעדיר ַא ןוא קַאה ַא טימ ןפלעה ײז לָאז רע ,שּואעדַאט-םירָא

 .נעמַאזּוצ ןורָא ןַא ףיוא רעטערּב רָאּפ ַא ,ןּפַאלקעצ ּוצ דרע יד

 ײז ןּבָאה תמ םעד .ךיז טימ ןעמּונעג ךיוא יז ןּבָאה ןּפַאלקּוצ

 ײז יװ ױזַא ,יײנש ןיא ןבָארגַאּב ,טרירעגנָא טשינ ןענופעג

 רעדיװ לאיחי טָאה םעד ןּופ .טזָאלעגרעּביא ןטכענ םיא ןּבָאה

 סיורג טימ .דײ ןרַאפ ןיא רעװ ךיז טלעטש ןּבױא זַא ,ןעזעג

 ןּוא -  ,דוע רענערױרפעג ,רעטרַאה רעד ןיא ײז ןּבָאה ימ

 -- ,ּבעגעג ימ רעײז ײּברעד ךיז טָאה שּואעדַאט לרעױּפ סָאד

 עלעיוג סָאד לאיחי טָאה ןילַא תמ םּוצ ןּבָארגעגסױא רבק ַא

 טימ רע טָאה תמ ןטימ .ךיז-ןרירּוצ ,הלילח ,טזָאלעגּוצ טשינ

 .עלָאמס סָאד רע טָאה טשרעוצ .ןעװעגיקסעתמ ךיז ןלאירזע

 ןעמּוקֿפָא לָאז רע ידֹּכ ,(גלשילּוגלג) טרעלָאקעג יינש ןיא לדיי

 ַא ײז ןּבָאה ךָאנועד .דניז ענײז רַאפ טלעװ רעד ףיוא ָאד

 טימ לאיהי ןּוא ,טקַאהעגסױא לכײט םענעריורפעג ןיא ךָאל

 ײרד ןּוא שטנעמ םענעריוופעג םעד ןעמּונעג ןּבָאה ןלאירזע

 ןעװעג.לבוט זײא םעד רעטנּוא לכייט ןּופ רעסַאװ ןיא םיא לָאמ

 : ײּברעד טגָאזעג לָאמ סעדעי ןּבָאה ןּוא ,זיא ןיד רעד יװ

 !אוה:רוהט ! אּוה:רוהט ! אּוה;רוהט --
 ןיא ,טליהעגנייא תילט ןיא ,שּוּבלמ ןשידיי םעד ןיא

 ןיא םיא ייז ןּבָאה ,ןּוטעג:תוליפּת ענייז טָאה לדיי סָאד ןכלעו

 ,םילשורי ּוצ ּפָאק ןטימ טגײלעגנײרַא דרע רענעריורפעג רעד

 .ןגיל טלעװ רעצנַאג רעד ןיא ןדיי עלַא יװ

 ןטשער יד ןּבעגעגנײרַא ךיא םיא ייז ןּבָאה רבק ןיא

 ןּבױהעגפיוא יינש ןּופ ןּבָאה ייז סָאװ ,םיבתּכ-טעמרַאּפ ,םירפס

 סָאד ךָאנ ןּבָאה ייז רעדייא ,עּפּולַאכ רעטנערּברַאפ רעד ייּב

 ןּבױהעגנָא יינש רעשירפ ַא טָאה ,דרע רעד טימ טקעדרַאפ רבק

 ריילק שילמיה יג ַא טימ תמ םעד טקעדַאּב טָאה ןּוא ןטיש ּוצ

 .רבק ןיא
 ןּוא סגּפָאקּוצ ןַײז ּוצ טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה לאיחי

 ,..טגילייהעג ןעמָאנ סטָאג טָאה
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 5 לטיּפַאק

 ןרָאװעג-טלַא זיא *?םומיפ ,,

 :עצנַאג טגיל רע ;ןרָאװעג:טלַא זיא ,טנּוה רעד ,"סוטיט,
 עגרַאק יד ןיא ךיז טמירַאװ ןּוא ןָאלַאס ןיא ןװיוא םייּב געט
 .רעטסנעֿפ עסיורג יד ךרּוד ןײרַא-ןעשזדנָאלּב סָאװ ,ןקעלפ:ןוז
 ,ךיז ןגעװַאּב ּוצ ךיז טליופ ןּוא ,גידנעשעה ,רעװש טמעטָא רע
 -עגפיוא ,ןטיירּב ןייז ןּופ ןּוא ,עּפָאר םיא טניר ןגיוא יד ןּופ
 ,רעװַאג רעגידנעטש ַא טסילפ קסיּפ םענעטינש

 יניװ עגנַאל יד ךרּוד ,געט עגידרעטניװ עצרּוק יד ךרּוד
 -רעטָאפ ןפיוא ,רַאה ןייז ,ץירּפ רעד טציז טכענ עגידרעט
 ןַאּפּושז ןטזָאלעגּפָא ןיז ןיא ,ךיש ענרעטּופ ענייז ןיא לּוטש
 ןײז ןיא רעװש טעשעה רע יװ ,טנּוה ןײז ףיא טקּוק ןוא
 עגידנטעּב עטכיפ טימ ,רַאה םעד ,םיא ןָא-טקּוק ןוא לקניוװ
 טנוה רעד רעּבָא .ךיז ּוצ רַאה ןייז םיא טפּור לָאמלײט ,ןגיוא
 עטּוג ַא םיא יב טמענ סע  סיפ יד ףיוא ןרָאװעג-רעװש זיא
 ףיוא ךיז רע טּבױה ,קע ןײז ףיוא טנעלעגנָא ,ןיּב ,עלײװ

 עדרַאמ רעטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ ּוצ.טײג ןּוא ריפ עלַא ףיוא
 רעד .ץירּפ ןּופ סיפ יד ּוצ קעװַא גידנעשטשַאל ךיז טגײל ןּוא
 טנּוה ןּוא רַאה ,עּבמָאג רעגידנעניר רעד ייּב ןָא םיא טמענ ץירּפ
 ןּוא גנַאל ,ןײרַאןגױא יד ןיא ערעדנַא סָאד סנייא ךיז ןְקּוק
 =סיוא טשינ רעטשרע רעד ץירּפ רעד ןָאק ךעלדנע רעּבָא .ףיט
 ַא טימ םיא ּוצ רע טגָאז .קילּב ןגידנטעּב סטנּוה םעד ןטלַאה
 :ּפָאק ןיז רעּביא טעלג

 ! סּוטיט ,ןרָאװעג.טלַא טסיּב --
 ,לּוטשירעטָאּפ ןייז ןּופ ףיוא ןַאד ךיז טּבױה הררש רעד

 טימ היפ ַא טיג ,גנעל רעצנַאג ןיײז ןיא סיוא ךיז טיצ
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 הי יש סעשאלטשירעשיי א =

 .ױײי ןצנַאגניא ןיוש רעּבָא ,ןלּופ ,ןכייר ךָאנ ןייז רעּביא טנעה ענייז
 עניז ןּופ ןציּפש יד ףיױרַא-ײרד ַא טיג ,רָאה ּפָאק םענערָאװעג
 רעּביא ןענַאּפש ןָא-טּבײה ןּוא סעסנָאװ עטױרגרַאפ ןצנַאגניא
 .ּורֹּב ןיא ןיא טלַאה ןּוא ּפָארַא-ּוא-ףױרַא ּבּוטש רעסיורג רעד
 :ךיז ּוצ ןעמ

 !סּוטיט ,ןרָאװעג-טלַא טסיּב --

 +.ןיילַא טגּוה םעד רָאנ טשינ טנימ רע ןיוא

 טעמּכ רָאג טליפ ןילַא רע .רע טשינ ,ןיינ ,..ןרָאװעג-טלַא

 רע זַא ,ךיז טכַאד ץירּפ םעד .ךיז ןיא גנורעדנע ןייק טשינ

 ,טפַארק-סגנּומענרעטנּוא ןּוא עיגרענע טימ לּופ ןּוא טנוזעג זיא
 ײּב ,ןעװעג סעּפע ָאד ךָאנ טלָאװ .ןרָאי עגנּוי ענײז ןיא יװ
 "נּוא ,טסולסנּבעל ןזייװאּוצסױרַא טניולעג ךיז טלָאװ סע סָאװ

 טלָאװ ,ָא !ןזיװעגסױרַא סע רע טלָאװ ,ָא -- ,קשחיסגנומענרעט
 טרעדעלעג ,םרָאפינּוא ןייז ןיא ,ןפרָאװעג לטָאז ןיא ךיז רע

 ןיא ןיא ןעמ ןעװ ,ןרָאי עגילָאמַא יד ןיא יװ טלָאנשעג ןוא

 הרצ יד !ןטירעג רעסײק םעד רעטניה ןקלּוּפ סיקסװָאטַאינַאּפ

 ךיז לָאז סע סָאװ רַאפ ,טשינרָאג ָאטשינ ןיא סע סָאװ ,ןיא

 ,ןלעװ ּוצ ,ןטסּולג ּוצ ,ןבעל ּוצ ןעניול

 םּורַא טלעװ יד רָאנ ,ןרָאװעג.טלַא ןיא רע טשינ ,ןיינ

 ןייז ףיוא ןײטש ןּבילּבעג ןיא רע ,טרעדנעעג ךיז טָאה םיא
 .קעװַא םיא טָאה ןעמ ּואװ ,טגנַאלַאּב רע ּואװ ,טרָאד -- טרָא

 ,םיא ןּופ ּפָא ךיז טקור םּורַא רעצנַאג רעד רָאנ .טלעטשעג
 טפַאהלּפענ ַא יװ ,שזַארימ רעגידנעיצכרּוד ַא יװ ,טפיולטנַא

 יקע ײמרַא עשילױּפ יד ,ןריולרַאפ זיא ןלױּפ ,,,שינעדנעלּברַאפ

 ןיש ןעמ טעז רעלדָא ןשיליוּפ ןײק ,רעמ טשינ טריטסיז
 ןשיסּור ןגיּפעק-ײװצ םעד רָאנ ,ןײש רעגיטכיל רעד ףיוא טשינ
 ײַאֹּב ןטָאש ןייז טימ דנַאל עצנַאג סָאד טָאה סָאװ ,לגיופ:ּביױר

 ,רעטײװ ןּבעל ןקַאילָאּפ יד ןּוא טלעװ יד - ךָאד ןּוא .טקעד
 ,טָאטש-טּפיוה רעד ןיא רעלעּב ןעוַארּפ ,ךיז ןריזּומַא סענַאּפ יד

 "ַאּפ ,ןריציפָא עשיסּור ןיהַא טעּברַאפ ןעמ ןּוא רעסעלש יד ןיא
 סעינַאּפ עשילױּפ יד ,ןרידנּונ עשיסור יד ןיא ןוטעגנָא עגדַאר
 ןּוא ,עשיכירטסע טימ ײז ןצנַאט ןטרָאד ןּוא .יײז טימ ןצנַאט

 "ָעצ זיא ןלױּפ .,ןריציּפָא עשיסײרּפ יד סימ -- רעטײװ לסיּבַא
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 סָאװ אנוש ןטימ ןצנַאט יז ןּוא ,ּבײל גידעּבעל א יװ ,ןטינש
 ..טנַאה רעד ןיא ףלח םעד טלַאּה

 עכלעװ ,ןריציפָא עשינָאעלָאּפַאנ עטלַא יד ,ןגעלָאק ענייז = |
 ןעמ טָאה 1831 ןּופ דנַאטשפיוא ןיא טגילײטַאּב ךיז ןּבָאה
 טָאה ערעדנַא ,טגידענגַאּב ןעמ טָאה יײז ןופ לייט ,טריטסערַא

 יד ןעמ טָאה ןעמעלַא ײּב רעּבָא ,דנַאלסּור ןייק טקישרַאפ ןעמ

 טשינ יײז ןענָאק .רעטכײל ןיא ייז ,סיװעג .טריקסיפנָאק רעטיג
 סנטסגינײװ שטָאכ ײז ןדיײל ,גנואײרפַאּב סנליוּפ רַאפ ןפמעק
 .רַאפ ןעמ טָאה ,ןיקסװָאדיװ ןַאּפ ןָא ,םיא ןָא רעּבָא ,ריא רַאפ

 *עג ךיז טָאה רע יװ ,םיא ךָאנ ןעמּוקעג טשינ זיא ןעמ ,ןסעג

 רע יװ ,טריקסיפנָאק טשינ קעטנָאיַאמ ןײז טָאה ןעמ ,טכיר
 יװ ,םיא טרירָאנגיא ןעמ ,ןשנואװעג ךיז ץרַאה ןיא סע טָאה

 יװ ,דנַאטשפיוא ןיא טגיליײטַאּב ןעװעג טשינרָאג ךיז טלָאװ רע
 ,ריציפָא רעשינָאעלָאּפַאנ רעטלַא ןַא ןעװעג טשינ טלָאװ רע

 טפדור ןּוא טנייפ טָאה שטיװעקסַאּפ טשריפ רעד עכלעװ

 ,טשינ ןעמ טפּור םיא ,ייז רַאּפ ארֹומ טָאה רע לײװ ,ױזַא ײז
 --,ארֹומ ןיק טשינ ןעמ טָאה םיא רַאפ ,ּורּוצ ןעמ טזָאל םיא

 ילַא ןַא רָאנ ,טשינרָאג ןיא רע ,ןסעגרַאפ ןעמ טָאה םיא ןָא

 ןליװ םישרוי יד ןכלעװ ,רענעגּושמ רעּבלַאה ַא ,לטּב-רבוע רעט
 ןּבעל םייּב ןענעשרי

 יַאֹפ סָאד טּפַאכ ןּוא קנַאדעג םעד ייּב ףיוא.טגנירּפש רע

 ,עשרַאװ ןיא טַאקָאװדַא ןייז ןּופ ןעמּוקַאּב טָאה רע סָאװ ,ריּפ
 ןיוש טָאה סָאװ ,ײטלּוה רעד ,ןּוז סרעדּורּב ןייז ,שרֹוי ןייז זַא

 ךלַאװ ןיא דיי םיײּב סעקרַאװלָאפ ענייז עלַא ןוא עילָאּפָאט

 הע טָאה ,טנשריעג ךָאנ םיא טָאה רע רעדייא ,טצעזרַאפ ןסיורד
 .עגמּוא ןיא ,ײטלוה רעד ,רע -- טפיוקרַאפ השורי יד ןיוש

 םיא טגָאלק ,טיוט ןייז ףיוא ןטרַאװרעד טשינ ךיז ןָאק ,גידלּוד

 .רַאפ ,ץירּפ רעד ,רע ןַא ,"עװַארּפּוא רעשטינלָאר, רעד ייּב ןָא
 ייװ עילימַאפ רעד ןּופ רעטיג עסיורג יד זַא ,ץלַא טעװעלכַאט
 טלַא ןיא ץירּֿפ רעד לײװ ,דוּביאל ,ןריולרַאפ ןעייג יקסװָאד
 רעגנוי רעד ,רע .ײז טימ ּפָא טשינ ךיז טיג ,עגּושמ ןּוא
 ..ןריגערטימ ליװ ,ץירּפ

 סָאד .ןירעד ןקעטש סע ּפעק סנעמעװ ,טסײװ הררש רעד
 די רעד ןּוא הלג רעד -- ,ןעמונעגנעמַאװצ ךיז ײז ןּבָאה
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 .טצעזרַאפ ןיוש ןיא עילָאּפָאט ןעמעװ ייּב ,דלַאװ ןיא ןסיורד
 .רַאפ יז .ןרעװ-רוטּפ םיא ןּופ ןליװ יז ,עװַארּפס יד ןריפ יז
 .רע טשינ ,ןריגער ייז .עילָאּפָאט ןיא ץלַא טימ ןיוש ןטלַאװ

 ןּבירטרַאפ ,טנערּברַאפ לדיי ןּופ עּפּולַאכ יד ןסיורד ןּבָאה ייז

 טכַאנײּב ,עיצקעטָארּפ ןייז רעטנּוא טייטש סָאװ ,שטנעמ ַא סנייז
 סקיּב ןיק ןעמענ טשינ רע לָאז .ןײרַא-דלַאװ ןיא ןטעקַאנ ַא

 טרָאד ןדיי עלַא ןּוא דלַאװ ןיא ןײגסױרַא ןּוא טנַאה רעד ןיא

 ןריטסערַא ןזָאל טשינ רע לָאז !?םענײא ּוצ זיּב ןענעליוקסיוא

 ןסקָא ּוצ ןגָאװ.טסימ ַא ףיוא ןצעזפיורַא םיא ןוא חלג םעד
 !?ןקישסױרַא טרָאד ןּופ ןּוא טנַאּפשעגניײא

 סױרַא טשינ ןײװ :םיא טנרָאװ ליפעג ךעלרעניא ןַא

 רע זַא ,טסּואװעג טָאה רע !רעטלע רעד ףיוא טײקכַא וש ןיידי
 טעװ רעניק ןַא ,ןריפּוצסיוא סָאד רעמ דנַאטשמיא טשינ זיא

 ,םיא טימ ןייג טשינ ןיוש טעװ רעניק ,ןרעה טשינ ןיוש םיא

 ךיוא דיי םעד ןגעג וליּפַא רָאנ ,חלג םעד ןגעג רָאנ טשינ

 ,טצעזרַאפ דיי םייּב טגיל עילָאּפָאט זַא ,טסײװ ןעמ .טשינ

 רעד ,םָאנָאקע רעד -- ,םיא ּוצ ןיוש ךיז ןענעפנח ײז ןּוא
 טסײװ רע עכלעװ ,טָאטש ןּופ ײצילַאּפ עשיסּור יד ,סיטלָאס:

 'עז יײז ,ןיוש ןשרעה ןצעזעג עשיסּור .ןפיוקוצרעטנּוא ױזַא יו
 | י.רֹע טשינ ,םיטַאּבעלַאּב יד ןיוש ןענ

 טגָאז רע ,טײקכַאװש ןייז ןּבעגּוצ טשינ רעּבָא ליװ רע
 : ךיז

 ַא ,טלעװ ַא ןָא ךימ טייג סָאװ ?ןעװ-ךָאנ ? סָאװ-ךָאנ --

 !!רָאנָאה ןּופ טשינ רּוּפש ןייא ןייק ןיוש טָאה סָאװ ,ןּבעל

 .רַאפ ןיא טלעװ ןיַז ,טלעװ ןיז טשינ ןיש זיא סע

 ,תועט ַא ןיא טּבעל רע ,ןלױּפ טימ ןעמַאזּוצ ןעגנַאגעג.ןריול
 ,טשינ טגנַאלַאּב רע ןיהּואװ ,גנוּבעגמּוא רעשלַאפ ַא ןיא

 !רעדיװ ךיא ּבעל סָאװ ּבילּוצ ןּוא סָאװרַאפ ,יױזַא בוא --
 יװ ןּוא ,רעטלע טרעװ סּוטיט יװ ,גָאט ןדעי ןעז לָאז ךיא ידּכ
 !קסיּפ ןופ םיא טניר ענילס יד

 ןּוט ּוצ ,ןליװ ןייא טימ רָאנ טּבעלעג רע טָאה טציא ןיּב
 ,טױט ןיײז ףיױא עלַא ןטרַאװ יז לײװ ,החּפשמ ןייז טיעכהלי
 לסיּבַא ךיז יײז ןלָאז .ןעמּוקנָא סָאד ײז לָאז טכײל יױוַא טשינ
 -טכַארטעג ךיז רע טָאה -- עשרַאװ ןיא סעייטלּוה יד .ןעשטּומ
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 םעד יב השּורי ןייז ףיוא טלעג ןערָאנש ןּוא ןײגמּורַא ךיז ןלָאז

 ! ךיי

 רָאנ -- ,ןטלַאהעגרעטנּוא םיא טָאה סיעכהל רעד סָא

 סָאװ ?ןָא םיא סע טײג סָאװ ? טרעװ סע ןיא !סע ךיז טניול

 1טשינ רעדָא טלעג ָאי ןּבָאה ייז יצ ,ןעניזּוק יד ןַא םיא ןעײג

 ץלַא ןּוא עילָאּפָאט ,ןּבעל סָאד ןָא טּפיױהרעּביא םיא טייג סָאװ
 יעגקעװַא ןיא סע ןַא ,רעמ סנייז טשינ ןיא סע זַא !ְןעמַאזּוצ

 ! םיא ןּופ ןפָאל
 טַאהעג רע סָאה רעמוז ןיא !געט עגידרעטניװ יד ,ְךֵא

 יַעג םעד ןיא .װַאטס ןפיוא ןסיורדניא לגייפ יד טימ ליּפש ןייז

 גנַאל רעֶּבָא ,ןסעגרַאפ ץלַא ןָא רע טָאה ?גיפ יד ףיוא געי

 .רַאפ ןיא למיה רעד ןעװ  ,גָאט.רעטניװ רעגירעיורט רעד זיא

 ןיא טכַאמרַאֿפ ןיא ץלַא .ּבױש רענעריורפעג ַא רעטנוא ןסָאלש
 עצנַאג יד ןּוא !ערַאמכ רעטרעװילגרַאפ ַא ןּופ םיור םעניילק ַא

 טָאה עכלעװו ,ןעמָאנ םעד ןגָארט ּוצ טרעװ ןיא סָאװ ,טלעװ

 ,טלעװ עגידריװ ,עכעלרע יד  ,"רָאנָאה, םעד ןריולרַאפ טשינ

 ןגיצניאנײא ןּופ ןצנַאגניא טײטשַאּב ,ןטַארַאפ טשינ טָאה סָאװ

 ריד ףיוא טקּוק ןּוא גָאטיּוצ.גָאט ןּופ רעטלע טרעװ סָאװ ,טנוה
 ןוא ,ןגיוא עגידגגערפ ,עטלפיײװצרַאפ ,עגידנטעּב עכלעזַא טימ

 ..ןפלעה טשינרָאג ןּוא ןרעפטנע טשינרָאג םיא טסנָאק ּוד

 ןייז ןּופ ךיז טימ "סּוטיטע טנּוה רעד יװ ,טעז ץיוּפ רעד

 טימ קילּב ןגידנגערפ ,ןטכייפ ןייז ןעלקעהּוצנָא סױרַא-לקניװ

 ,טּבױלגעג ןעװעג טלָאװ טנּוה רעד יװ ױזַא ,ןגיוא סצירּפ םעד

 43 הוּכּב םיא ןיא ,רַאה רעגיטכעמלַא רעד ,ןײלַא רע רָאנ זַא

 .טגָאי רעטלע עטנַאקַאּבמּוא יד סָאװ ,קירטש םעד ןּופ ןעײרפַאּב

 םיא ןּופ ןָאק ןײלַא ץירּפ רעד רָאנ זַא ;זלַאה ןייז ףיוא ןָא

 עדליװ יװ םיא ןענעז סָאװ ,תורצ ןּוא ןדײל עלַא ןגָאיּפָארַא

 .ַאר םיא ןַאק ןײלַא רַאה ןייז רָאנ זַא ;ןלַאפַאּב ןגילפ עגיסייּב

 לַאזקיש רעשהיח ןייז סָאװ ,קערש רעגיטסגנַא רעד ןּופ ןעװעט

 .ףוס רעד םיא ּוצ ךיז טרעטנענרעד סע ןַא ,טליפרעד

 םעד ןדיײמּוצסױא ןטפערק עלַא טימ ךיז טימ ץירּפ רעד

 םעד ןּופ ןעגנַאפעג ךעלדנע טרעװ רע רעּבָא ,קילּב סטנוה

 ןּוא טגערעגפױא רע טרעװ ,ןושל.םּוטש ןגידנסײרצרַאה ןשהיה

 ;טגּוה םּוצ ןעיירש ּוצ ןָאיטּבײה
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 ןּוא ,ןרָאװעג.טלַא טזיּב ּוד ןזַא ,ןּוט ריד ךיא לָאז סָאװ --
 ?ןפלעה ריד ךיא ןָאק סָאװ ?רעמ טשינ טעּברַא ןגָאמ ןייד
 ּוצ ןָא;טּבײה רע ןּוא - (ליטש !ליטש) !ַאוטעט:זעט !ַאּוט:זעט
 .סיפ יד טימ ןּפַאלק

 יד ןשיװצ ערדזָאנ עגידרעװַאג ןייז ןייא-טערָאנ טנוה רעד
 ,.,לזמ ןייז ּוצ רעּביא ךיז טיג ןּוא סעּפַאל ייווצ עטשרעדָאֿפ

 סע .ןעקנַאדעג ענדָאמ ץירּפ םעד  ןייא;ןלַאפ לָאמטּפָא
 םעד ןיא ךיז ליו רע ןּוא ,םערָאװסנסיװעג רעד םיא טסייּב
 רשפא ,טַאהעג טכער טשינ רע טָאה רשפא ;ןייז:הדומ טשינ
 ןלָאמש םעד ןיא גנע זיא סע ,ָא !טּבעלעג טכעלש רע סָאה
 סָאד טכערּבעצ יז !םיא םּורַא טיצ טײקמַאזנייא יד סָאװ ,גניר
 ?טלעװ ַא טימ ןגירקעצ ךיז טפרַאדעג טשינ רשפא .,טימעג עצלָאטש
 ןעיירשעגסיוא עגידנצכערק םיא ןּופ סױרַא ךיז ןסייר סע ןּוא
 :ןילַא ךיז טקערש רע עכלעוו רַאפ

 יד טימ גירק ןיא ןּבורַאטש טשינ ךיֿמ זָאל ,טָאג ,ָא --
 ! ןשטנעמ-

 ןפָארטעג ןיוש ךיז טָאה ןטנעמָאמ עכַאװש עכלעזַא ןיא
 םעד ןטכירראפ ןגעװ טכַארטרַאפ ךיז טָאה ץירּפ רעד זַא ,לָאמַא
 טימ גנורירַאּב ןיא ןעמּוק ּוצ ךיז ןעימ ,ןּבעל ןייז ןּופ רעלעפ
 עשרעוּפ יד ןיא ןיײגנײרַא ןגעװ טכַארטעג טָאה רע ,ןשטנעמ
 ןּוא ןטיונ ערעייז טימ ,ךיז ןדערּוצכרּוד ןשטנעמ טימ ,סעּפּולַאכ
 ןּוא טַאט רעטּוג ַא טימ ןפלעה ,ןענעקַאּב ֹוצ ךיז ןשינעפרעדַאּב
 ךָאנ טקנעּברַאפ םיא ךיז טָאה סע ,ָא .טרָאװ ךעלטניירפ ַא טימ
 טשינ ,"ןגרָאמ טּוגג ןכעלשטנעמ ַא ךָאנ ,לכיימש ןכעלשנעמ ַא
 ..ןּבעל ןייז ןּופ ןהעש עטצעל יד ןיא - ,ןשיטכענק ןייק

 ריפסיוא םּוצ געװ רעד !טרעלק שטנעמ ַא סָאװ עלַאמ רעּבָא
 .לכיורטש יװ ,געוו ןפיוא ריד ןגיל תועינמ ליפיוזַא ןּוא ,טייװ ױזַא זיא
 ,ןזײרּפשכרּוד ןעמ ףרַאדַאּב ןלָאט ןּוא גרעּב ליפ ױזַא ,רענייטש
 : סעפּוק ןפרָאװעגנָא ןּבָאה ןדנעטשמּוא ןֹּוא ןּבעל סָאד סָאװ
 טגיל סע זַא ,ןעזעגנייא טָאה רע ,ָא !טײקענטיּבמַא ,ץלָאטש
 ןייז יװ ,ןריפוצסיוא סָאד תוחוּכ ענייז ןּופ ןצינערג יד רעסיוא
 ' ןיא ןיילַא ךיז ייּב ןעד ןעמ זיא !רַאפרעד ןעװעג טשינ זיא ןליוו
 רע ןּוא ?ןײלַא טשנעמ רעד ןעד ךיז טגָאמרַאפ !טנַאה רעד
 עלעסיּבַא ףיוא ,טייצ רעגידרעטיײװ ַא ףיא טגיײלעגפָא טָאה
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 .יטירט ןטניואװעגּוצ ןיא ןפיולּפָא געװ עלעקיטש ַא ךָאנ ,רעטעּפש
 זַא ,/סעטעמ, יד זַא ?ןפיול ןעמ ןָאק טיײיװ יװ רעּבָא

 לז ,רעּבירג:ץינערג יװ ,ןגעגטנַא ריד ןעמּוק סנכייצ:ןקערטש יד
 ןעקנואװעג ןּוא טירט רָאּפ ַא ףיוא טקּורעגּפָא רָאנ ךיז ןּבָאה
 .ןטנּורגּפָא ערעייז ןיא טגיל סָאװ ,טכַאנ רעד טימ סנטייוורעדנּופ
 .נעטש ןייז טימ ייז ןָא טנָאמרעד טָאה "סּוטיט, טנּוה רעד ךיוא
 ...קילּב ןגידנטעּב-גיד

 :ןגָארטרעּביא רעמ טנָאקעג טשינ סע רע טָאה לָאמנייא
 לָאז סָאװ ,ןרָאװעג;טלַא טסיּב וד ןַא ,ןילַא ךָאד טסעז --

 ענייז ןשיװצ רעטרעװ יד ץירּפ רעד טסייּב - ;ןּוט ריד ךיא
 םייּב ךיד לָאז לעציה רעד זַא ,ּוטסטרַאװ סָאװ ףיוא ןּוא -- ,ןייצ
 "רָאנָאה, רעד יװ גנַאל-ױזַא ,ןײלַא סע ּוט !ןּפעלש קירטש
 !לעפ ןייד ןיא ךָאנ טקעטש

 ,םרָאפינּוא רעלּופ ןייז ןיא ןּוטעגנָא ךיז טָאה ץירּפ רעד
 .ןרַאזּוה ןגיקע-ריפ ןסיורג םעד טימ ,רידנומ ןשינָאעלָאּפַאנ ןייז ןיא
 טימ טנּוה ןכעלגעװַאּב-רעװש ןייז ןעמּונעגטימ טָאה רע .טּוה
 יד רעּביא לװיטש עטנרָאּפשַאּב ענייז ןיא טעשטּפערדעג ,ךיז
 רעכעלגעװַאּב:רעװש רעד ןּוא ,ףרָאד ןּופ סעטָאלּב עגיאיינש
 .קסיּפ ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ םיא ךָאנ טנּוה

 ןטלַאהַאּב סעּפּולַאכ יד ןיא ףיט ךיז ןּבָאה ןרעיױוּפ יד
 ,רעכעל יד ךרּוד טקּוקעגסױרַא קערש טימ ןּבָאה ,ןרעייפ יד ייּב |

 ףטש םענענַאטשעגפױא טױט ןּופ םעד ףױא ןטלַאּפש יד ךרּוד

 ,רידנּומ:ןריציפָא ןייז ןיא לסעג:ףרָאד סָאד ךרּודַא ךיז טיצ סָאװ

 טעשטּפערד ,ןסַאּפמַאל עסייוו יד ןּוא ,דרעװש רעגנַאל רעד טימ
 ןגידרעטיצ ,ןטלַא םעד טימ ,סעטָאלּב עגיאיינש עפיט יד ןיא
 .םיוא רעיינ ַא זַא ,טניימעג ןּבָאה ייז .םיא רעטניה "סּוטיט,
 ןזיװַאּב ךיז טָאה ץירּפ רעד לייוו ,ןכָארּבעגסױא זיא דנַאטש
 עטלעטשרַאפ, יד זַא ,ךיז טמלצעג ןּבָאה ;םרָאפינּוא ןייז ןיא
 ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ,ןייז;קיזמ טשינ יז לָאז ,טנּוה רעד ,"תידש
 ףּבּוטש ערעייז ןּופ ךעלעקניו עטסטייװ יד ןיא טעשרָאקענניײא

 :עג קנילפ ןענעז ,סַאג ןיא ןפָארטעגנָא טָאה רע סָאװ ,יד ןּוא

 ,יד ןּוא .ןטּוג.טשינ ַא יו םיא ןטימעגסיוא ,געוו ןייז ןּופ ןפָאל
 "עג ךיז ןּבָאה ,ןדימסיוא רעמ טנָאקעג טשינ םיא ןּבָאה סָאװ
 | ..םיא רַאפ עטָאלּב ןיא ןפרָאװ



 1 ריל-םיליּת רע

 .,טקּוקעגמּוא טשינ םענייק ףיוא ךיז טָאה רעּבָא ץירּפ רעד
 רעד רַאפ רָאפנײרַאףרָאד םייּב לגרעּב ןפיוא ןענַאטשעג זיא רע
 ,רעדלעפ רעילָאּפָאט יד ףיא טקּוקענּפָארַא טָאה ןּוא עמשטערק
 .טייװ ,לָאט ןיא ןטנּוא טעּבעגניא םירַאװ ןגעלעג ןענעז סָאװ
 ןגָאלשעגנָא ךיז טָאה יז .טלעװ עסייװ יד ןגיוצעג ךיז טָאה טייוו
 טעװעסירעג ךייװ ךיז טָאה סָאװ ,טנָאזירָאה ןעיולּב םעד ןיא
  שטנעמ ןייק ,המהּב ןייק .דנַאר-דלַאװ ןּופ לּפענ ןגידרעטניװ ןיא
 .צנירג יד ,רעדלעפ עסייו יד ףױא ןעזעג טשינ ןעמ סטָאה
 ןענעז תואובת עטיײזַאב:רעטניװ ןופ ןטייּב יד ,סעקנָאל-עשַאּפ
 -יכֹוּפ ,רעטּוג רעד רעטנּוא ןפָאלשעג ןוחטּב ןּוא טייקרעכיז טימ
 ,ךעלכיט ענעריורפעגנייא יד ךױא .קעד:יינש ױעמירַאװ ,רעג
 .עטמיזעּבַאּב ערעייז ןופ טנעקרעד רָאנ טָאה ןעמ עכלעװ
 ןיא ןעגנַאגעגפיױא ןענעז ןּוא טשימעגסיוא ךיז ןּבָאה ,סעטירָאק
 טלָאװ טלעװ עצנַאג יד יװ ױזַא ,טייקטייו רעסייוו;יינש רעד
 עסייוו יד זיולּב רעסיוא ,סעצנַאג ןייא ןיא ןסקָאװעגנעמַאזּוצ ךיז
 .-ענּפָארַא ןּוא טלקָאשעג םּורפ ךיז ןּבָאה סָאװ ,ךעלמייּב-עּברעוװ
 סעּפַאג עצרַאװש יד ןּוא ,ןגייוװצ ערעייז ןּופ יינש םעד ןטָאש
 :עג ןוא טלעטשעג ךיז ןּבָאה ןּוא ןגילפעג ןענעז סָאװ ,(ןּבָאר)
 ,.טירט:סּופ עלעדייא ערעיײז טימ יינש םעד טנכייצ

 ףיז טקּוקעגנייא ןּוא ,ץירּפ רעד ,ןענַאטשעג רע זיא גנַאל
 ךָאנ גָאט ַא ןעוסױא סע טעװ ױזַא :עילָאּפָאט רעסייוו ןייז ןיא

 =ןּוא.רעטרעדנּוה רַאפ ןעזעגסיוא סע טָאה ױזַא ןּוא ,ןיײגקעװַא ןייז
 ץילָאּפָאט ןייק ךָאנ ןענעז ןרעטלע ענייז רעדייא ,ןרָאי רעטרעדנּוה
 -ןּוא.רעטרעדנּוה ןיא ןעזסיוא ךיוא סע טעװ ױזַא ןּוא .ןעמּוקעגנָא
 טעװ סיקסווָאדיװ יד ןּופ רּוּפש ןייק ןעװ ,םּורַא ןרָאי רעטרעדנּוה
 5 ןשױט ןשטנעמ יד זױלּב ,טלעװ רעד ףיוא ןייז טשינ ןיוש
 ינַא ןַא ןיא רעטײװצ ַא ,םרָאפינּוא ַאזַא ןיא רעד -- ,גנודיילק
 .עּבלעזיד גידנעטש זיא דרע רעד ןּופ םרָאפינּוא יד ,רערעד

 רע יװ ,עילָאּפָאט ןייז ןיא טקּוקעגנייא ךיז רע טָאה גנַאל = |
 ענעגרָאּברַאפ יד ןיא ןעמענטימ ךיז טימ טלָאװעג סע טלָאװ
 טציא ,גידריווקרעמ ןּוא .ןייג ּוצ ךיז טּביילק רע ןיהּואװ ,ןטלעוו
 .קנעדמוא סָאד ןּוא עכעלגעממּוא סָאד זַא ,טליפרעד רע טָאה
 .רָאג םיא זיא סע ,רעמ ךָאנ רַאּבקנעד ןּוא ךעלגעמ זיא ערַאּב
 יטכייל ױזַא זיא סע ,טרעקרַאפ ,ןעמּוקעגרָאפ רעוש ױזַא טשיג
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 ;נּואװעג ךיז טָאה רע זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסּבלעז ױזַא ,ןעוועג
 ךָאד טָאה רע .ןייז שרעדנַא טנָאקעג רָאג סע טָאה יװ ,טרעד
 ןרעטנּוא טקעדעגּוצ רערלעּפ יד טשינ ,ןיינ .עילָאּפָאט ןייז ביל

 יד ןענעז עילָאּפָאט ןייז ,ןיינ .װַאטס ןייז ףיוא לגייפ יד ,יינש

 טציא טקעדרַאפ ,ךעלזייה ענעקנּוזעגנײא:ּבלַאה ,עגירעדינ ,עניילק

 יד ,סױרַא יינש ןּופ ןקּוק סָאװ ,רעטעלּב:לַאפּפָא טימ ןצנַאגניא

 ,יינש טימ סנשיק עצנַאג ןגיכּוּפ סע עכלעװ ףיוא ,רעכעד;יורטש

 יד ןּופ ךיז ןגָארט סָאװ ,ךעלדנקלָאװ-ךיור עשימייה עמירַאװ יד

 לגעטש ענעטערטעגסיוא סָאד .סױרַא סנעמיוק עצרַאװש עגירעדינ

 ןּוא ךריק רעד ּוצ ןטָארטעגכרּוד ןּבָאה ןשטנעמ סָאװ ,יינש ןיא

 יז ,ןרעױּפ ענייז ,עילָאּפָאט ןייז זיא סָאד ,עמשטערק רעד ּוצ

 יװ ןענעז ייז ,יקסװָאדיװ עילימַאפ רעד ןּופ רעדניק יד ןענעז

 יָאט ַא ,רעױּפ רעילָאּפָאט ַא טנעקרעד ןעמ ,רעילָאּפָאט -- ,רע

 'עג סע סָאה ױזַאיװ .הנידמ רעּבלַאה ַא ןיא המהּב רעילָאּפ

 ,רעטָאפ רעד ,עילָאּפָאט ןּופ ץירּפ רעד ,רע זַא ,ןעשעג טנָאק

 ,עילָאּפָאט ןּופ לרוג םעד טױרטרַאּפנָא ןּבָאה תובָא יד ןעמעוו

 זיא ָאד ,ןײנ !ענעגייא ענייז ןּופ ןרעטייװרעד ױזַא ךיז לָאז

 ןטכיררַאפ תועט םעד ףיַאד ןעמ ןּוא ,ןעשעג תועט רעסיורג ַא

 לָאז ןעמ זַא ,טעּפש טרעװ סע רעדייא ,טּוגימ רעטצעל רעד ןיא

 !ּבּורג ןיא ןעמענטימ טשינ םיא
 ,ץירּפ רעד -- .ןרָאװעג:ךעלגעמ זיא עכעלגעממּוא סָאד

 ,םרָאפינּוא רעשינָאעלָאּפַאנ ןייז ןיא ,יקסװָאדיװ עיּבַארכ רעד

 רע סָאװ ,עּפּולַאכ רעטסעּב:רעטשרע רעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא

 ,םײהַא געװ ןייז ףיוא ןּפָארטעגנָא טָאה
 -- .תונוּכ עטסעּב יד טימ ןעמּוקעגנײרַא זיא ץירּפ רעד

 .סױא .ןיז "רעטָאפ, ַא רעדניק ענײז ּוצ טלָאװעג טָאה רע

 זיא סע יצ ,רעטניװ ןפיוא ײז טלעפ סע סָאװ ,ךיז ןגערפ

 ןּוא תומהּב יד רַאפ עמרָאק גּונעג ,סעלפָאטרַאק גינעג ןַארַאּפ

 זַא ,ײז ןגָאז תונוּכ עטסעּב יד טימ .,ןצײה םּוצ ץלָאה גּונעג

 .טנײה ןּופ טעװ ץלַא ,ץלַא זַא ,ןעשעג-תועט ַא זיא טציא זיִּב

 .!ןײז שרעדנַא זּומ סע ,ןייז שרעדנַא ןָא-לָאמ

 ײז .םיהרעדניא ןעװעג טשינ ןענעז ןרעױּפ עגנּוי יד

 .דלַאװ םייּב טעּברַא ףיוא דלַאװ ןיא ןסיורד ןענּופעג ךיז ןּבָאה

 צגגוי ,רעדניק ,סעּבַאּב טימ ןעװעג-לּופ ןיא עּפולַאכ יד ,רחוס'
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 ּבילוצ ןעמינעגנײרַא טָאה ןעמ סָאװ ,ךעלּבלעק ,םיריזח ,תומהּב

 רעײז ןופ ןעמירַאװ ּוצ ךיז ידּכ ,עּפולַאכ רעד ןיא טלעק רעד

 .רעדניא ןכַאמ-ךעלצּונ טװאּורּפעג ךיז ןּבָאה טײל עטלַא ,ערַאּפ

 ןּבָאה לּפענ רעלעקנּוט ןּוא קנאטשעג ַא ,קילעקעיּפ םייּב םייה

 טלָאװ טנַאה ַא יװ .טּפעלקרַאפ ןגױא ןּוא םעטָא סצירּפ םעד

 יד ןעװעג זיא סָאד .טעשידעג ןּוא לנרָאג םייּב טּפַאכעגנָא םיא

 עסַאמ עטרעװילגרַאפ ַא יװ ןיא סָאװ ,טפּול עטכידעג ,ערעװש

 ..ןענַאטשעג עּפולַאכ רעד ןופ םיור ןיא

 "עג טשינ ןגױא ענעגײא ערעײז ןּבָאה ,ןרעױּפ יד ,ײז

 ןיילַא "ינשזָאמלעיװ עינשַאי, םעד ,םיא ןעעז ײז ןַא ,טּבױלג

 שיטניה רעײז ןּופ טסגנַא ןּוא קערש יד ,רע םרָאינוא ןיא

 טּולּב עטנכײצעג סָאד .ןעמּוקעג עּפּולַאכ ןיא ייז ּוצ זיא ,ןבעל

 ןופ ןפורעגסױרַא ,ףױאיּפַאכ ַא ןּבעגעג ךיז טָאה תורוד ןּופ

 יװ ,טנערּבעג ןּבָאה רעּבײל ערעײז ףיוא .רַאפעג ןופ ףּור םעד

 יעיײז ןּופ ץימש יד ןּופ ןעײװכָאנ יד ,סעקליּפש עגידרעייפ טימ

 ןלױפ סָאװ ,רעּבײל סנרעטלע ערעײז ןּופ ןּוא ענעגײא ער

 ,ּבײװ ײס ,גנוי ײס ,טלַא ײס ,עלַא ןּוא .דרע רעד ןיא ןיוש

 ,דרע רעד ףױא רעדינַא-עילַאװ ןייא ןּבעגעג ךיז ןּבָאה ,ןַאמ ייסי

 ןשיטניה ןיא עגָאלדָאּפ רעשידרע רעד ּוצ ןּבָארגַאּב רעמינּפ יז

 :ןעיָאװ
 () תונמחר ּבָאה ,ןעמָאנ.סטָאג ןיא) ! ישטשָאטיל ,ַאגָאּב-ַאילָא --

 עדנּפַאכרַאפ-םעטָא ןַא טשרעהעג טָאה עלײװ עגנַאל ַא

 יוצ ,רעדניק יד ןענעז גנילצּולּפ טשרע םיא םּורַא טייקליטש

 ינעײרש ןגיטסגנַא ןַא ןיא סױרַא ,עּפּולַאכ רעד רעּביא ןפרָאװ

 רעד ּבילּוצ ךיז ןּבָאה סָאװ ,תומהּב יד ּוליפֲא ,ןײװעג ןגיד

 עגנוי יד יװ ,ךַאד ןיא רעטנּוא ןרעױּפ יד טימ ןענּופעג טלעק

 ,װיטקניטסניא קערש ןיא ךיז ןּבָאה ,רעּבלעק רַאּפ יד ,םיריזח

 ןיא ןטָאנקרַאפ ךיז ןּוא טעשטרָאקעגנײא םערּוטש ַא ןיא יװ

 טימ ךיז ןּבָאה עקנַארק עגידנעליופ ,עטלַא רָאּפ ַא ,ליונק ןייא

 טנעלעגנָא ,סערַאנ ערעײז ןּופ ןסירעגּפָארַא טעּפמיא.רעדנּואװ

 יז ןענעז טנעה יד טימ גידנּפַאט ,ךעלעקעטש ערעײז ףױא

 .דרע רעד ףיוא ךיז.טעילַאװעג ,ץירּפ םּוצ ןכָארקעג

 ךיז ןּכָאה ןגיױא "סינשזָאמלעיװ עינשַאי םעד ןעװ ןּוא

 סָאװ ,שינרעטסניפ-ןקלָאװ רעגידנעשזדַאט רעד ּוצ טניואװעגּבצ-
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 .ױמעגמּורַא ןעזרעד רע טָאה ,עּפולַאכ רעד ןיא ןענַאטשעג זיא

 -פיוא ךיז ןּבָאה סָאװ ,טנעה ןּוא סנקּור טימ סיפ ענייז טרע

 :טעּבעג ןגיטסגנַא ןיא םיא ּוצ ןּביוהעג

 ! ישטשָאטיל ,ַאגָאּביאילָא --

 ..ךּוט טשינרָאג ךיא לעװ ךיא ! ךיוא ךייא טּביוה --

 טוג ןיז ךָאד ליװ ךיא .,ןטעּברעּביא ךיא טימ ךיז ליװ ךיא
 .ּפָאק ןייז ןיא ,ץרַאה ןײז ןיא ןגעלעג םיא ןיא -- ...! ךייא ּוצ

 יד ןסירעגסױרַא םעד טָאטשנָא ךיז ןּבָאה רעבָא גנוצ ןיז ןּופ

 .רַאפ רעמ ךָאד טָאה דרעפ סָאד !תומהּב ,ןסקָא -- : רעטרעװ
 ! ךייא רַאפ דנַאטש

 "יא ןטָארטעג רע טָאה גנורּפש ןגיטעפמיא ןַא טימ ןוא

 ףיוא דניװשעג סױהַא זיא ןּוא סנקּור עגידנגיוּב ךיז עטלַא רעּב

 .ןּפַאכ ּוצ םעטָא םעד סַאג רעד

 טָאה -- 1 רַאנ ,ּוטסטרַאװ סָאװ ףיוא ...ךָאד טסעז ּוד --

 ןעמַאזכרָאהעג ,ןגידנגײװש ןפיוא רעזײּב ַא ןּבעגעג ךיז רע

 ,ןגָאז ּוצ טרָאװ ַא ןָא טזײרּפשעג םײהַא ןיוש טָאה ןּוא טנּוה

 יד ןעמונענּפָארַא רע טָאה ,ןעמּוקעגמײהַא ןזיא רע זַא

 םיא טריפעגסיורַא ןּוא טנוה םעד ןפּורעג ,טנַאװ רעד ןיפ סקיּב

 טגעלפ רע ּואװ ,װַאטס םענעריורפעג ןּופ גערּב םוצ ןסיורדניא
 עדליװ יד ףיוא ןּוא ןגיל סרעמּוז ליפ ױזַא ךרוד םיא טימ

 .ןןעװעטַאשט סעקשטַאק

 םוצ ןּוא לָאמַאכָאנ ,ןרָאװעג-גיאּורמּוא ןיא טנוה רעד

 טָאה רע ,ןעמּוקַאּב טײקטּבעלַאּב ןײז "סוטיט, טָאה לָאמ ןטצצל
 ,ץרַאה ןּוא סיפ ענייז ףיוא ןעגנירּפש ּוצ ךעלטנגּוי ןּבױהעגנָא

 ךיז טָאה טנּוה רעד .ןגָאלק ּוצ ,גידנליּבּוצ גידארומ ,גידנכערּב

 רעד רעּבָא ,ןײרַאיןגיױא יד ןיא תיּבה.לעּב ןייז ןקּוק ּוצ טימעג

 טנּוה רעד .קילּב ןײז ןטימעגסיוא גידתונשקע טָאה תיּבה-לעּב
 .טנַא ּוצ ןּב והעגנָא טָאה ןּוא ןרָאװעג:גיאּורמּוא רעמ ךָאנ זיא

 .לוק גנערטש ַא טימ ןפּורעג םיא טָאה תיּבה.לעּב רעד ,ןפיול

 ןּנָאה סיפ יד ,טירט עמַאזגנַאל טימ ןעמּוקעגקירּוצ זיא "סּוטיט,

 .לעּב ןייז ןעגנַאגעג רע ןיא ךָאד .םיא רעטנּוא ןכָארּבעג ךיז
 ,גידנעגָאלק ןּוא גידנעשעה ,ןײרַא-טינּפ ןיא ןגעגטנַא תיּבה

 =עגּפָא טָאה לַאנק ַא ,ןגױא עגיצילּב עניז גידנצרַאטשסיױרַא
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 ,לַאנק רעגידרעטניװ ַא - װַאטס ןסײװ ןליוה םעד רעּביא טלַאש

 ןיא "סוטיט, טנוה רעד -- רָאנ ,לגיופ ַא טשינ ןיא לָאמ סָאד
 { ןלַאפעג

 ,"תומה.ךאלמ, ןפורעג טָאה ףרָאד סָאד סָאװ ,רעניד םעד

 טכַאנ רעּביא ףיוא טקישעגקעװַא ץַאלַאּפ ןּופ ץירּפ רעד טָאה
 טָאה רעניד רעד .ףרָאד ןיא טניואװעג טָאה טָאװ ,ןּוז ןייז ּוצ
 םעד ןטלַאהעגסױוא טשינ טָאה רע רעּבָא ,ןײג טלָאװעג טשינ

 ,סיפ ענעכָארּבעג טימ ,רע טָאה .רַאה ןייז ןּופ קילּב ןדנעלעּפַאּב

 ...לעפַאּב סרַאה ןייז טריפעגסיוא ,"סוטיט, טנוה רעד יװ

 *עג עילָאּפָאט ןּופ קָאלג רעד טָאה טכַאנ רעד ןטימניא
 יד ןּופ ןכירקּוצסיײרַא טליפעג ךיז ןּבָאה ןרעיױּפ יד ,ןעגנּולק

 זַא .ןעװעג טסָארפ רעסיײוװ ַא ןיא ןסיורדניא ,סערָאנ עמירַאװ

 ,טקעטשעגסױרַא ןריט-עּפולַאכ יד ןיפ רעמינּפ ערעײז ןּבָאה ײז
 עטיור גידארומ ַא טכַאנ רעגיטסָארפ רעסיײװ רעד ןיא ייז ןּבָאה

 ןיא זה עסיײװ סָאד .ףױרַאילמיה םּוצ ןייגפיוא ןעזעג ןיש

 : | ,טנערּב קרַאּפ

 =רעּביא ןּבָאה ייז .ןייג ּוצ ןיהַא טַאהעג-ארומ ןּבָאה ײז
 סָאלש ןסיװ ןטימ ןוט ּוצ סעּפע ןּבָאה ּוצ ןקָארשעג ךיז טּפױה

 עמירַאװ ערעײז רעטנּוא ןפָאלש טגײלעגקירוצ ךיז ןּבָאה ןּוא

 ,יד .,סעּפּולַאכ ערעײז ןּופ ט9ו7 רעטכידעג רעד ןיא ,ןקעד
 טנָאקעג טשינ ךיז ןּבָאה ,ןעװעטַאר ןפָאלעג ָאי ןענעז עכלעװ

 ןּבָאה יז זַא ,טליצרעד ךָאנרעד ןּכבָאה יײז ,זױה םּוצ ןגירקּוצ
 :עגסױרַא ןענעז םילָאװײט טימ סעּבמעלק עצרַאװש יװ ,ןעזעג
 סנטייורעד ןּופ טמלצעג ךיז יז ןּבָאה ,רעייפ ןּופ ןעגנּורּפש

 סעּבמעלק עצרַאװש ןעװעג רעּבָא ןענעז סָאד ,ןפָאלטנַא ןענעז ןּוא

 רעד סָאװ ,עלָאמס ןענּוט יד ןּופ ןּביױהעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ךיור
 .עלָאמט ןּופ ןעגנערּב טזָאלעג קירּוצ טײצ ַא רַאפ טָאה ץירּפ
 טציא סָאד ןּבָאה ייז ןּוא ,ןרימש ּוצ ךַאד םעד ידּכ ,לדיי
 ןכלעװ ןיא .סױרַא לַאז-ץנַאט ןסייוו סצירּפ םעד ןּופ טרעקַאלפעג

 טָאה רידנומ ןשינָאעלָאּפַאג ןייז ןיא יקסװָאדיװ עיּבַארכ רעד
 | .ןענופעג ךיז
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 6 לטיּפַאק

 גצװ םענעגייא ןייז ףיוא

 רעגני רעד ,ץירּפ םעיײנ ַא ןעמּוקַאּב טָאה עילָאּפָאט
 טנוה ןזײּב ןײק טַאהעג טשינ רעמ טָאה יקסװָאדיװ טַאנגַאמ
 .גּורַא ןזוה יד דיי םעד ןוָאל לָאז רע ןכלעװ ןּופ ,"סּוטיט;,

 סענױל ןּופ ןריגער טזָאלעג טשינ ךיז רע טָאה ךיוא ,ןסייררעט
 עסיורג ןיײא טגָאמרַאפ רע טָאה רעּבָא ןַאפרעז ,ןעגנומיטש ןּוא

 רעד ּוצ ןרָאװעג:טליפרעד טשינ לָאמנײק ןיא סָאװ ,טפַאשנריײיל

 ןיא סע .טלעג ךָאנ טיײקגיצײג ןײז ןעװעג ןיא סָאד -- טעז
 טנָאקעג טָאה ץירּפ רעד תורצוא ליפיװ רּועיש ןיײק ָאטשינ רָאג

 המהּב .שטנעמ -- ףרָאד עצנַאג סָאד סָאה טציא ,ןעגנילשנייא

 ,רעמינּפ ערעײז ןּופ סײװש םעד טימ טעּברַאעג -- דרע ןּוא

 ןטיטעּפָא ענייז ןליטש ּוצ טלעג ךָאנ טשרּוד סצירּפ םעד ידּכ

 ינֲא טַאז לױמ עטגיטעזרעדמּוא ,עגיטכעמ סָאד ,ןגידירפַאּב ּוצ
 ,..ןּפָאטשוצ

 ּוצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןטניװיסגנילירפ עטשרע יד יװ ױזַא

 ,דרע רעד ןּופ ךַאלּפרעּבױא רעטײרפַאּביינש רעד רעּביא ןזָאלּב

 ,טלעטשעג טעּברַא רעד ּוצ המהּב ןּוא שטנעמ דלַאּב ךיז ןּבָאה
 טײטש סע יװ ,םעטָא סטָאג טליפעג ךיז טָאה טפול רעד ןיא

 יד ."ןפַאשַאּב ןרעװ ןטניװ -- םעטָא ןייד טסקיש, :ןּבירשעג
 .ןגרָאמירפ ןּופ ןכַאמ ןסקָא ענעסָאנעגנָא עיגרענע טימ ,עקרַאטש

 .ןעיײג יײז ךָאנ .טירט עגיטכעמ ערעיײז טימ ןרעטיצ דרע יד ןָא

 .ספרָאד ןּוא ןעגנּוייספרָאד עטרעטַאמעגסיוא עגישיילפ-טיור ךָאנ
 רעד ףױא רעװש ײז ןטערט ןסקָא יד יװ טקנוּפ סָאװ ,סעסקיש
 ןּופ ךַא;פרעּבױא רעטײרפַאּב יינש ןּופ טשרע ,רעשירפ ,רעטכייפ

 עשידרע עגיגייט סָאד ןדיינש סנזײא.רעקַא עפרַאש יד .דרע רעד
 סָאד ןּוא ,ןטלַאּפשעצ ןּוא ןרעקַאעצ ,ךרוד סע ןטענק 3ײל
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 ןּוא ןקעװ ,ךרּוד ןרעדָא עריא עלַא ךרּוד טניר טּולּב עשידרע

 .נוא .סױרַא דײװעגניא ןפיט ריא ןּופ תוחוּכ עשיגרענע יד ןפור

 טנַאּפשעגנײא ,דרע רעטּומ יד ,יז טרעו ןצכָאי ןּוא ןצכערק רעט

 ..ןרעּבעג ןּוא ןרעּפכּורפ לָאז יז זַא טעּברַא ריא ּוצ

 --המהּב יד ןּוא שטנעמ רעד ךיוא ױזַא ,דלעפ סָאד יװ ןּוא

 ןליפּוצנָא ,ןפַאש ּוצ רעמיטכייר ,ןּבעגּפָא תוחוּכ עלַא ןּומ ץלַא

 רעכלעװ ,ץירּפ םעד -- ךלומ םענעצזעגמּוא םעד ןּופ ליומ סָאד

 -ץעגרע טציז רע ,ָאטשינ זיא ץירּפ רעד .ךעלטעזרעדמּוא זיא

 עײרטעג ענייז ןטלַאװרַאפ טּוג סָאד .טעטש עסיורג יד ןיא יואוו

 ןטצעל םּוצ ןיִּב .רעעזפיוא יד ןּוא ןעמָאנָאקע יד -- םיתרשמ

 ײז ןרעדָאּפ ןייּבעג ןשהמהּב ןּוא ןכעלשטנעמ ןּופ חוּכ ןּפָארט

 .ץירּפ ןרַאפ ןטעּברַא ּוצ ףיוא

 ןעמּוקעגנָא ןענעז רעמשטערק םעד ףלָאװ-המּלש רַאפ ךיוא

 טנּוה םעד ,קלמע םעד ,ןענמה עקַאט ,ןטײצ עטכעלש ,עײנ

 ָאטשינ .ןעמּוקעגײּב ,םיאנוש ענײז עלַא יװ ,רע ןיא "סוטיט,

 ןיא רַאפרעד .רַאה ןייז ןּופ ןּוא "ןסּוטיט, ןּופ ןייּבעג ןייק רעמ

 +ןשָארג רעטנידרַאפ.כײל רעד רעמ  ָאטשינ ןיש ךיוא רעּבָא

 ענעסירעצ רָאּפ ַא רַאפ ןעקנעש עטַאר רָאי.לטרעּפ ַא רעמ ָאטשינ

 ,טײקכעלטקניּפ רעטסיונעג רעד טימ טרעװ ןשָארג רעדעי ,ןזיוה

 לטרעפ סעדעי ,טנַאמעגפיוא ןַאמּפָא ןופ טײקגנערטש רעד טימ

 יד טרעװ רָאי עּבלַאה סעדעי ,ןּביוהעג טכַאּפ יד טרעװ רָאי

 ןיוש זיא ןעמ .טלעטשעג עיצַאטיציל עיינ ַא ףױא עמשטערק

 טליג טייקנסעזעגנייא ןייק ,הקזח ןייק .ןגרָאמ ןטימ רעכיז טשינ רעמ

 ןעמ ןּוא ,רענעמּוקעגנָא-ײנ ַא ּוטְסיּב גָאט ןדעי .רעמ טשינ

 ירַאפ ּוד סָאװ ,ןפנָארּב קעשילעק ןדעי רַאּפ ,ץלַא רַאפ טנָאמ

 טנופ ןדעי רַאפ ,טכיל ןדעי רַאפ ,ץיס לײא ןדעי רַאפ ,טספיוק

 רעמָאט ןּוא .ןַאּבַאילש םעד ,הינסכַא יד ןטלַאה רַאפ ,ץלַאז

 ,טרָא ןײד ףיוא ָאד םינלעּב רעטרעדנּוה ןענעז ,ךיד ּוטסלקנעװק

 .טלעטשעגסיורַא סַאג רעד ףױא ךײלג סעכעּבעּב יד -- ןּוא

 ןעניגרַאפ טנָאקעג ךיז טָאה ןעמ ןעװ ,ןטיצ יד ייּברַאפ

 ףןטּוג ַא ,ןטלַאה ּוצ טסעק ףיוא רענרעל:ליואװ ַא םעדייא ןא

 ןיא לוטש ענעדלָאג ַא ּוצ ריד טיירג סָאװ ,ןןעװָאכּוצסיוא די

 ןסיּב רעדעי ,םיבוט.םישעמ ענייז טימ ,ןענרעל ןייז טימ ןדע-ןג

 | .טלײצעג טציא טרעװ ליױומ ןיא



 ש א* םיו ל ש 358

 טָאה חסּפ ךָאנ .הצע ערעדנַא ןייק ןּבילּבעג טשינ זיא
 טנַאװעגטעּב סָאד ,טגײלַאּב ןכַאז סלאיחי טימ דיױוּב יד ןעמ
 טלעג לסיּבַא ,ןגיוצעגרעּביא טָאטש ןיא םירפס לסיּב סָאד ןּוא
 סעמַאמ רעד זַא ,טכַאמעג ךיז טָאה טקנּוּפ .ןעװעג ךָאנ זיא
 ,ןעמּוקַאב ּוצ ןעװעג ןיא ,ןכּורּב 'ר טימ תונכש ןיא ,הריד
 ,טײנַאּב םָארק סהקבר עמַאמ רעד ןעמ טָאה

 ריא ןיא סע טָאה לזײיר זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע
 רענײק ,ןעװעג רּוטַאנ ריא ןיא ןיא סע זַא ,טנעשריעג טולּב

 ,טסּואװעג ןײלַא ןיוש טָאה יז רָאנ ,טגָאזעג טשינרָאג ריא טָאה

 הנויח יד לָאז יז זַא - ןרָאװעגױפַאשַאּב םעד ּוצ זיא יז ןַא
 עלעסיּבַא .ןענרעל ןּוא ןציז ןענָאק לָאז ןַאּמ רעד ידּכ ,ןפַאשרַאפ

 ,ןעמּוקעגנײרַא זיא עלעמילּב .,ךּורּב 'ר טנרעלעגּוצ ךיוא טָאה

 עמַאמ ןייק ,לּבײװ ןגנּוי םעד טײקשיטַאּבעלַאּב ןיא ןזייװאוצוצ
 ןופ עלָאר יד ךיז ףיוא ןעמונעג יז טָאה ,ָאטשינ ךָאד ןיא

 ,םולשה-הילע ,ןהקבר

 יד יװ ןּפמּורשעגנײא ,טײל עדייּב יד ןענעז ןרָאװעג-טלַא
 ןּופ לָאש יד יװ ,טרַאדרַאפ ,טרַאה טיוה רעיז ,ךעלּפעק .ןָאמ

 ןטלַאהעג רָאנ ,ןּבױט יד יװ ,עיורג ןעװעג ןענעז יײז .סּונ ַא

 רעד ףיוא ןרָאװעג:עװַאװשז רעמ ךָאנ ,שרעדנַא ךיז ייז ןּבָאה
 ַא געט עטלַא ערעײז ףיוא רעּביאןּבעל טײל עטלַא ,רעטלע

 ײװצ יד ןּופ .גידװעריר ןּוא גידעּבעל ןרעװ ,טייהדניק עטייווצ

 סָאד רָאנ ךיז טָאה ,טזָאלעגרעּביא יז טָאה הקבר סָאװ ,רעדניק

 סָאד ןּוא ,הבישי ַא ןיא ּואװ.ץיגרע זיא רע ,ןטלַאהרעד לגניי

 .קעװַא טלעװ רענעי ףיוא רעטּומ רעד ּוצ ירפ ןיא לדיימ

 ןעמּונעג לאיחי ךיז טָאה ,רעטָאפ ןייז לָאמַא יװ ןּוא

 .קרַאמ ןפיא טלעטשעג ךיז טָאה לּבײװ סָאד ןּוא ,ןענרעל םּוצ
 .רעד סָאד טלָאװ רעװ ןּוא ןּבױלג טנַאקעג סָאד טלָאװ רעװ
 ןשלדײימ םעד ןיא ,רעּפרעק ןכעלּבײװ ןלָאמש םעד ןיא טנעק

 טימ טקּורעגרעּבירַא ןּוא טקירדעגרעּבירַא ּפָאק םעד טימ ,זלַאה
 זיא סָאד זַא ,עקּפּוק רעפיט ַא ןּופ טכיװעג ןגירָאי-טרעדנּוה ַא
 ךָאנ לּפָאנ םּוצ ןיִּב ןיא עכלעװ ,ןירעטיה-זנעג עגילַאמַא יד

 רעװש ןיוש טגיל סע !;ןסָאלעגכָאנ לכיט ןשימייה ןיא זנעג יד
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 ןגיל סע .סעצײלּפ עגנוי ךָאנ עריא ףיוא הסניּפ ןּופ ךָאי רעד

 .כעלקריװ רעד ןּופ טסַאל רעמַאזױרג רעצנַאג רעײז טימ ךיז

 טָאה סנײא רָאנ ,ּפָאק םענעריושעג ריא רעּביא ןגרָאז יד טײק

 'חעריר ןּוא טײקדניװשעג עשלדיימ יד -- ןטלַאהעגפיוא ךָאנ יז

 ,םירבא עריא ןּופ ,רעּפרעק ריא ןּופ טײקכעלגעװַאּב יד .טייקגיד

 םייוג יד ּוצ:טיצ ןָאזרעּפ רעכעלטנגוי ריא ןּופ טײקרעטנּומ יד

 :ספרָאד םענעגײא םעד ריא ןיא ןליפרעד יז ,למערק ריא ּוצ

 סעקמָאילש, -- עמשטערק רעד ןּופ עקַאט יז ןענעק ליפ ,קַאמשעג

 ,הקבר ענעּברָאטשרַאפ יד ךָאנ ןעקנעדעג ליפ ןּוא ,"רעטכָאט

 עקַאט יז ײז ןפּור .טציא טציז יז ּבוטש:בלעװעג סנעמעװ ןיא

 ןענײמ ,הלהקּבר) "עלעקער, -- רעגיװש ריא ןּופ ןעמָאנ ןפיוא

 בָא ןוא ,ריא ּוצ ןעמ טמּוק טײהנױאװעג רעטלַא ןּופ ןּוא ,(ייז

 ריא טימ ךיז טגירק ןעמ .אנקמ ריא ןענעז ךעלּבײװ ערעד

 ןיא ןפלעהסרַא לאיחי טמּוק טײצ:וצ:טײצ ןּופ .הקזח רעּביא

 ,רָאנ יו טָאה ,ןּוטעג סע טָאה רעטָאפ ןײז יװ ,גָאט:קרַאמ ַא

 ןײז יװ ,ןעזוצ טשינ ןָאק רע .תווצ םיא ןּופ ,לזײר ּבײװ ןייז

 ,רעל ןעײטש ערעדנַא יד ןּוא ,ןרעיױּפ עלַא ּוצ:טיצ טָארק סּבײװ

 :רע טגָאז
 :ןעמענ רימ ןּוא ,רעדניק עשידיי ןעלזנַאּב רימ ,לזייר --

 ןליומ רעײז ןּופ ןסיּב םעד ּוצ

 ירַא ןלָאז ײז?זַא ,םינוק עשרעיוּפ יד ןָא:טדער רע ןּוא

 ןעמ טגירק ערעדנַא יד ײּב ,ןעמָארק ערעדנַא יד ּוצ ןייגרעּצ

 טימ ןָא ךיז טפּור לזײר ןַא ןּוא .רעגיליּב ןּוא הרוחס ערעסעּב

 :רעזייּבעג ןכעלּביל ַא

 ײג !תולדּב ךימ ךָאד טסלעטש ּוד ?ָאד ּוטסּוט סָאװ --

 !ןײרַא;שרדמה:תיּב ןיא קירּוצ ןיוש

 :ּפָא ריא רע טרעפטנע

 רעדניק ךָאד ןּבָאה רעמערק ערעדנַא יד ,לזײר --

 ייןײלַא רָאנ ךָאד ןענעז רימ ןּוא ,ןייז;וצ:סנרפמ

 ןּופ טױה רענערױשעגּפָא רעד ּוצ זיּב ךיז יז טלטיור

 ,ײטשינרָאג ןיוש טגָאז ןּוא עקּפּוק ריא רעטנוא ּפָאק

 רע סָאװ ,זיא עטסגרע סָאד .תורצ םיא ןּופ רָאנ טָאה יז

 רע יװ ױזַא ,ּבּוטש ןיא ןשָארג ןייק ןגיטכענרעּביא טשינ טזָאל

 ןיא דלעג סָאד דלַאּב רע טכּוז ,שרדמה:תיּב ןופ םיײהַא:טמּוק
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 ךיא רע טגָארט ,טניפעג רע סָאװ ןּוא ,סטכעזײל ּפעש רעד

 ,טײלעמירָא יד ןשיװצ סע טליײטעצ ןּוא ןיירַא:שרדמה:תיּב
 יװ יױֵזַא טקניּפ ןּוא -- רע טגָאז -- טיױרּב זיא טלעג --

 +עפעשַאּב םעד ןּופ תויח סָאד ןיא סע ?ײװ ,הפירט זיא טולּב

 יד ,זײּפש יד ןיא טלעג לײװ ,הפירט טלעג ןיא ױזַא ,שינ
 טיורּב ןזָאל הריבע עסיורג ַא ןיא סע ןּוא ,שטנעמ ַא ןּופ הנויח

 ,גירעגנּוה ןענעז ןשטנעמ ןעװ ,ןגיטכענרעּביא ךיז יב
 ץלָאטש ןיא יז ,טרעקרַאפ .ּביל רַאפ סָאד טמענ לזייר

 רעכעלנייועג ןייק טשינ ןיא ןַאמ ריא ןזַא ,טסײװ יז .,ףיורעד

 ךּומ יז ןּוא ,ןפַאשַאּב סרעכעה סעּפע רַאפ ןיא רע ןַא ,שטנעמ

 ןּוא ריא ןיא טרעטיצ ץרַאה ריא .ּבײװ ןייז ןייז ּוצ ןייז יואר

 ןָאק דניז ריא רעּביא ,הלילח ,רעמַאט ,קערש רַאפ ןייא.טלַאפ

 ,רע זַא ןּוא ,טּבערטש רע סָאװ ּוװ ,סָאד ןכיײרגרעד טשינ רע
 ןגעװ ריא ּוצ טדערעג טשינ לָאמנײק ךָאד טָאה רע שטָאכ

 .ןיק טשינ ןענעז םישעמ ענײז עלַא ןַא ,טליפ יז רָאנ ,טעד

 יז ןוא ,רָאפ סעּפע ּוצ ךיז טײרג ןַאמ ריא זַא ,עכעלניײװעג

 -רַאפ .געװ ןיא ןייטש טשינ ,ןרעטש טשינ ,הלילח ,םיא טעװ

 סָאװ ּוצ ןכײרגרעד ןפלעה ּוצ םיא ןּוט ץלַא טעװ יז ,טרעק

 רעװ ןּוא ,וזיא רע רעװ ,ךיז טנָאמרעד יז ןצװ .טּבערטש רע

 .נַאדעג עריא ןיא קירּוצ טמּוק "דניזיטנגוי, ריא ןּוא ,ןיא יז
 -- סעּפע ךָאנ ןּוא ,עקנָאל יד ,רעסַאװ סָאד ,זנעג יד -- ןעק
 ריא ןיא טעּב יז ןּוא ,קערש רַאפ ןיײא ץוַאה סָאד ריא טלַאּפ

 יז ןּוא "!דניז ץענײמ לחֹומ רימ יז ,םלֹוע.לש.ונוּבר, :ץרַאה
 רעד ןיא דומע םעד טכיל עריא טימ תּבש ןטייװצ ןדעי טזָאל

 ,ןטכײלַאּב םיליהּת:הרבח
 גןּבעל רעײז ןיא ָאד ןיא קילגמּוא סיורג ןייא םירָאװ

 ךָאנ רָאי ףניפ ןיוש  ,יוװ.ייוא .טשינ רעדניק ןייק ןּבָאה ײז

 .ילַּב ,טשינ טעז ןעמ ןּוא טשינ טרעה ןעמ ןּוא ,הנותח רעד

 :לָאמ סעדעי יז טגערפ עטנכש יד עלעמ

 ?וטסטלַאה יװ ,לזייר --
 ןיא ןײרַא עלעמילּב ריא טמיור .טשינרָאג טלַאה יז .,ןיינ

 | : רעוא

 ?טשינרָאג טסליפ ּוד --
 ףיא טיג עלעמילּב עטנכש יד .טשינרָאג טליפ יז ,ןיינ
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 יז תעשּב ,ןריטפיוא ךיז ףרַאד יז יװ ןעגנּוטײדנָא ענעדישרַאט

 יסָאװ ,ןגָאז ּוצ טָאה יז םיִקּוסּפ ַארַאפיסָאװ ,הליבט ּוצ טייג
 יז טָאה לָאמנײא טשינ .ןענָאמרעד ּוצ טָאה יז ןעמענ ַארַאּפ
 ןײק טשינ ןיא סע ןוא ,ןסע ּוצ ןּבעגעג "ןעלצרָאװ, ריא ןיוש
 ערעדנַא ךָאנ ןײגרעּבירַא ,הלילח ,טעװ סע ןעװ ןּוא .הלּועּפ

 סָאװ יז טסײװ ,ןּבָאה טשינ דניק ןייק טעװ יז ןּוא ,רָאי ףניפ

 ןוא ןיג בר םּוצ ײז ןלעװ ןעמַאזּוצ :רָאפ ריא טיײטש סע
 ,הֹּבתּכ ַא ןָא טג ַא ,"ןײגמײהַא יז ןלעװ רעדנּוזַאּב

 ןוא .דניז עריא רעּביא זיא סע זַא ,?יואװ טסײװ יז

 זַא ,רעּבָא טלַאה רע .ףיורעד טכַאנייּב יז טנייװ לָאמניײא טשינ

 ,ּבײװ סָאד ביל ליפּוצ טָאה רע :דניז ענייז רעּביא זיא סע
 .ףצ רעדניק ןגעװ תהוצמ רעד רַאפ ןיולּב ןװּכמ םשינ זיא רע

 ןסָאלשרַאפ טָאה טָאג; :ןעלחר ייּב טײטש סע יװ יוזַא ,ןּכָאה

 רע ןּוא ,טַאהעג:37 ליפוצ יז טָאה בקעי לײװ ,טכַארט סלחר
 .טבייפ בקעי סָאה ןהאל לײװ ,טכַארט סהאל טנפעעגפיוא טָאה

 שריא ןיא ךעלּבײװ ערעדנַאא :טכַאנײּב יז טניװ ,"טַאהעג

 ,ןיז ןּביז יװ רעּביל םיא ןיא יז זַא ,יז רע טסײרט  -.,.ןרָאי
 :יז טרעפטנע

 ןיה:רעליואה רימ טעװ 3, יל ױזַא טשינ ךימ ּבָאה --

 יֹמָש ןוא ןיז;םחרמ רימ ףיוא לָאמטסנעד טָאג ךיז טעװ רשפא
 ..ןוטעג ןעלחר ּוצ טָאה רע יװ ,דנַאש ןיימ ןּומ

 1397 רעײז ןּופ ןטנעמָאמ עטזײלעגסיא עסיװעג ןיא

 טרעװ ,ןדניצ:טכיל ייּב סטכַאנּוצ:גָאטײרּפ יז טעז רע ןעװו ,לשמל

 ןײז יװ ,ןביוהרעד ןגיוא ענייז ןיא ןירעשַאּפ;זנעג עגילָאמַא יד

 .תבש ןּוּפ -- אתינורטמ רעד ןּופ טלַאטשעג רעד ּוצ ,רעטומ

 ,הביבש רעד ןּופ ךיוה ַא ריא ףיוא טגיל סע ,דסח לּפַאטש םּוִצ
 ךיז טניטעג סע ּואװ ,ּבּוטש ןייק ןיא טשינ טּור הניכש יד,
 ,ןרעװ:טגָאזעג ןּומ דנַאש סלאיחי ּוצ ןּוא ,,,"ּבײװ סָאד טשינ

 ;ןײלַא ךיז רַאפ קעװצ ַא םיא ייּב ןרָאװעג ןיא ,השא יד ,יז זַא
 עג טָאה סע יװ ױזַא ,ןּבָאה ּוצ רעדניק ילּכ ַא רָאנ טשינ ןוא

 ףע טָאה ןַאטסקע ןכעלשטנעמ ןטסכעה םעד ןיא } ןייז טפרַאד
 ףעד רַאפ רָאנ ךיז ןײז;ןװּכמ טנָאקעג טשינ טײקכַאװש ןייז ןיא
 ,דנאש ןּוא רעצ ןיולּב ןליפ ּוצ ןײלַא ךיז רַאפ ןּוא ,ןגעװ:הוצמ

 גרעכעה ַא ןעזעג השא רעד טימ גתוקיבד רעד ןיא טָאה רע
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 ערעכעה יד ןּופ גנוגינייארַאפ ַא ןרָאװעג םיא ייַּב ןיא סע ,ןיימ
 ןיא סע .,דסח ןטימ ףױגּוצ ךיז טמוק ןוצר רעד ּואװ ,ןטלעוװ
 סָאד ןעװ ,ףַאשַאּב ןּופ דנַאטשַאּב ןטשרע םּוצ ןעמוקעגקירוצ

 ןיא ןסָאגעגנעמַאזּוצ ןעװעג ןיא עכעלּבײװ סָאד ןּוא עכעלנעמ

 .סגייא
 ןטשער ,ןשינעּבײלּברעּביא ןעקנַאדעג עגיזָאדיד ןענעז סיוועג

 ,לריצעלָאמס םײּב טנרעלעג טָאה רע סָאװ ,הרֹוּת רעד ןופ
 ןיא ,ןעלדָאנ עגידועיפ יװ ,ןקעטש ןּבילּבעג ןענעז עכלעװ

 ,לָאמטסנעד .תוהמ ןשילַארָאמ ןייז ןּופ בײל ןגידעּבעל םעד
 .ףָאז יד ּוצ ,ץנַאלּפ עגיטשרוד ַא יװ ,טרַאגעג טָאה רע ןעװ

 ,לָאמטסנעד ;תד ןטושּפ ןשידיי ןּופ ןלַאװק עגידתויח עגיט

 ןרילרַאפ ּוצ קילּבנגױא ןייא ףיוא טַאהעג:ארֹומ טָאה רע ןעװ

 רעד טריפ סע ןכלעװ ןיא ,(געװ סגינעק) ךלמה:ךרד ןּופ ךיז
 יד רַאפ ךיז ןקָארשעג ,דיי ןטושּפ ןּופ געטש רענעטָארטעגסיױא

 סיוא ְךיז ןטײרּפש סָאװ ,ןשינעטסיװ עכעלדנעמוא ,עכעלמייהמּוא
 .צסױרַא ךיז טגַאװ רעכלעװ ,רערעדנַאװ ןעמַאזנייא םעד רַאפ

 ןּוא) דנַאטשרַאפ םענעגיא ןייז ןופ תוירּבדמ יד ןיא ןזָאל

 ןײז ןיא טרעמַאלקעג יוזַא ךָאד ךיז רע טָאה עקַאט רַאפרעד
 ךיז ביל ןכעלרעניא ןייז ןיא ןּבָאה לָאמטסנעד -- (םיליהּת

 טָאה לדיײעלָאמס סָאד סָאװ ,רענרעק יד טילּבעגרעדנַאנַאפ
 ,ןדָאּב ןגיטסניג ַא ףיוא ןפָארטעג ןּבָאה יז ,טייזרַאפ טרָאד

 ףיא ןגָארטעג ,טנעמַארעּפמעט ןדנעילג ןייז ךרּוד טרעּפכורּפַאּב
 .עיזַאטנַאפ ןייז ןּופ ןעלגילפ יד

 ,ןרעײלש עשיטסימ יד ןגעג טלגנַארעג ךיז טָאה רע

 טָאה רע .געװ:טָאג ןרָאלק ןײז רעּביא טּבעװעג ךיז ןּבָאה סָאװ
 רעּבָא ,דײ רענילק רעטושּפ ַא רָאנ ןייז רעמ טלָאװעג טשינ

 ּוצ ןרָאװעג;ןסימשעג ויא רע -- ףמַאק ןייז ןעװעג זיא םניחּב
 ןוא ןסיו ןייז ןָא טײקטרעשַאּב ןיײז ןופ געװ םעד ףיוא ןייג
 סָאװ ,תוחֹוּכ עגידנרעוו:ףייר יד ךרוד ןּבירטעג ,ןליװ ןייז ן;עג
 .רעד ןקָארשעג ךיז טָאה רע ,םיא ןיא טעּברַאעג ןיוש ןּבָאה

 זָאלטכַאמ ןעװעג זיא רע רעּבָא ,ןגעגַאד ךיז טרעװעג ןוא רַּטּפ
 רַאפ המיא יד ןלַאפַאּב םיא ןיא סע ןעװ ,ןײלַא ךיז ןגעג
 .ּפָא םייּב ,טכאניײּב רע טָאה ,םיא ןיא ךיז טּוט סָאװ ,םעד

 .עג ,טכיל םייּב ךרע רעד ףױא ןקָאז ענייז ןיא תוצח ןטכיר
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 ךיז רַאפ טסַאפרַאפ טָאה ףע סָאװ ,הלפת יד טגָאזעג ,טנעװַאד
 : ןײלַא

 ;רָאװ ןיא ריד ןעניד ּוצ ץרַאה ןיימ גינייר ,טָאג רעּביל,
 ,סנײד דניק טלײװרעדסױא ןייק טשינ ןיּב ךיא .טײקגיטפַאה
 ,גּולְק טשינ ןיֹּב ךיא .טסײג ןייד ןיא קרַאטש טשינ ןיּב ךיא
 ײּב ןציז ּוצ היכז יד טשינ ּבָאה ךיא ןּוא טּוג טשינ ןיּב ךיא
 סָאװ ,סנייד שינעפעשַאּב ןילק ַא ןיּב ךיא .הרוּת ןּופ שיט ןייד
 ,ריד ןיא ןײז ליװ ןּוא ריד ךָאנ טקנעּב ןּוא ביל ךיד טָאה
 ַא יװ ,עקנָאל רעד ןּופ לזערג ַא יװ ,טניװ ַא ןּופ לכױה ַא יװ
 .גולכיורטש עלַא קעװַא:םענ ,ךיד טעּב ךיא .םי ַא ןיא ןּפָארט
 .ריד טימ ךיז ןטפעהַאּב ּוצ געװ ןיימ ןיא ךיז ןלעטש סָאװ ,ןעג
 יװ ,סע ךערּבעצ ,ּבײל ןײמ ריפעצ ױװַא ,ּבײל ןיימ סע ןיא
 ןיא ,טפַאשנעגנַאפעג רעד ןופ סא ךימ ןײל ןּוא ,ּפָאט ַא
 ױזַא ,המשנ ןיימ סע ןיא ;ןּוטעגנײרַא ךימ טסָאה ּוד רעכלעװ
 ףיוא ןפרָאװעג ּבָאה ךיא סָאװ ,תלוסּפ םעד ןופ יז רעטײל
 ךיטעגנָא ּבָאה ךיא סָאװ ,תופרח עלַא רַאפ יז טסײרט ,ריא
 ױזַא ,ןײרַאלמיה ןיא ריד ּוצ קלח ןייד קירּוצ םענ ןּוא ,ריא
 ַא ןייז ךימ זָאל .רימ ּוצ טקישענּפָארַא יז טסָאה ּוד יװ ,ןייר
 ;רָאװ ןיא ריד ןעניד ּוצ ץרַאה ןײמ גינייר ,לארשי ןיא לייט
 ןוא קחצי ,םהֹרבַא ןּופ טָאג רעסיורג רעּביל ,טײקגיטפַאה
 שְו בקעי

 ימימת ירשַא םיִליהּת לטיּפַאק סָאד טשימעגפיוא טָאה רע
 .עצ ןּוא (לטיּפַאק טלייװרעדסיוא ןייז ןרָאװעג זיא סָאװ) "ךרד
 זָאל ,ךיד ךיא ךּוז ץרַאה ןצנַאג ןּופ, :קוסּפ םייּב ךיז טנייוװ
 רע טָאה םיִליהּת ןכָאנ ."תווצמ ענייד ןּופ ןגױנּפָא טשינ ךימ
 סיורג טימ ךיז ןיא טגָאזעג ןּוא טסײרטעג טליפעג גידנעטש ךיז
 ךל המּכ ,ישפנ ךל האמצ, :םיליהּת ןּופ רעטרעװ יד תוקיבד
 ףּוג ןימ ,ריד ךָאנ גיטשרוד זיא המשנ ןײמ -- 'ירשּב
 ךיז ןיא ןעמּורּב ןּבױהעגנָא טָאה רע ןּוא !ריד ךָאנ טכַאמש
 :קצָאק ןּופ טכַארּבעג ןּבָאה םידיסח סָאװ ,ןוגינ ןשידיסח סעד

 ? רעטשרעּבױא רעד טגיואװ ּואװ --
 .ןײרַא םיא טזָאל ןעמ ּואװ --
 ?ןירַא םיא ןעמ טזָאל ּואװ --

 ןיר ןיא'ס ּואװ ,הריד ַא ןיא --
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 !ןײר זיא הריד עכלעװ --

 .ןײלק ךיז טלַאה סָאװ ,שטנעמ ַא --

 'יד ,ןדײ עלַא יװ ,רע טנרעל ,ןקערשּוצּפָא ךיז ידֹּב

 ןופ טּור ענרעזײא יד ןליפ ּוצ ,םירפס:רסּומ עשידיי עגנערטש

 ןיא טשינ רע טנעװַאד ןענעװַאד ןּוא יֿפָאק ןײז רעּביא םונהיג

 תעשב ,ןרָאי עגנּוי יד ןיא לָאמַא יװ -- רָאנ ,לּביטש-.םידיסח

 יד ,םיליהּת:הרבח רעד ןיא -- ןרָאפעג קרעמ יד ףיוא זיא רע

 עטסָארּפ עשידײ ןּופ לָאמַא יװ ךָאנ טײטשַאּב םיליהּת-הרבח

 סָאװ ,דמלמ ַא סיוא ןטלַאה עכלעװ ,תוכגע-ילעּב ,תוכאלמ:ילעּב

 שיט ןשיצראה:םע םייּב ןטּונימ עיירפ יד ןיא ײז טימ טנרעל

 ךיא ,ןּברָאטשעג ןזיא רוהנ-ינס רעטלַא רעד ,שרדמה-תיּב ןיא

 רעײז לאיחי טרעװ .ןּבילּצעג דמלמ ַא ןָא םיליהּת:הרבח יד

 ,שרדמ ײז טימ רע טנרגל ןענעװַאד ןכָאנ תֹּבש ןדעי ,דמלמ

 .ןדיי עטּושּפ יד ,ּביל יז טָאה רע יבקעייןיע -- גָאטימכָאנ תּבש

 רעטּושּפ רעשידיי ןּופ טימרעדניא ןײז ּוצ ביל טָאה רע

 ןגרָאמירפ ןעיורג םעד ןיא ןָא-ןעמירַאװ ןדײ יז ןעװ ,טייקמּורפ

 , ןופ טנעװ ענעקנוזעגנײיא דרע רעד ןיא ּבלַאה ,עטלַאק יד

 . ךגידנסײרצרַאה רעײז טימ ,םעטָא ןעמירַאװ רעײז טימ לכעלּוש

 טליהעגמּורַא ,ןציוװש ןליײז:רענייטש עטלַאק יד שזַא זַא ,טעּבעג

 ,םיתילט עטציוװשרַאפ טײקמירָא ןּוא ןרערט ןּופ ערעײז ןיא

 סימ ,ײז טימ ביל טָאה רע .ײז ןּופ רענייא יװ ,ךיז רע טליפ

 ַא ,ןגָאז ּוצ םיִליהּת רעייגספרָאד ,תוכאלמ .ילעּב ,רעלדנעה יד

 יװ ,ךיז רע טליפ ,ײז טימ זיא רע ןעװ .קוסּפ ַא ךָאנ קוסּפ

 טּבערטש רע רעכלעװ ךָאנ ,הגרדמ רעד ּוצ טכיירגרעד רע

 ,סרעסערג ןײק טשינ ,סרעדנּוזַאּב סעּפע ןײז ּוצ טשינ :יװַא

 רעשידײ רעד ןיא לזערג ַא רָאנ ,סרענעביוהעגפיוא ןײק טשינ

 ָאד ןיא םי רעצנַאג רעד ןּוא ,םי ןשידיי ןיא ןּפָארט ַא ,עקנָאל

 ןשידײ םּוצ ןדנוּבעגּוצ טסיּב ּוד יװ ,ךיז טסליפ ּוד ,ריד ןיא

 ןופ דנע םּוצ זיִּב -- ,ןּבײהנָא עלַא ןופ ּביײהנָא םּוצ ,םעדָאפ

 .ןדנע עלַא

 ,ןדי עטושּפ יד טימ רוּביצּב ןגָאז ּוצ םיִּליהּת רָאנ טשינ

 םייּב קרַאמ ןיא ,ןייז ּוצ סַאג רעד ףיא ןדיי יד טימ ךיוא רָאג
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 ,ץלַא טסײװ רע ,םיא טריסערעטניא סַאג יד ,לדנַאװ:ןּוא;לדנאה
 ןּבָאה יז סָאװ ןּופ ,ןעלדנַאה ןדיי סָאװ טימ ,ךיז טוט סע סָאװ

 ַא ןּבָאה ףרַאד סע רעװ ,טיונ יד טקירד סע ןעמעװ ,הסנרּפ
 .  .,לדסח:תלימג

 ,בצק רעד ןנח ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טײג טרָאד ,עז
 ,רעטרימשַאּב רעד ןופ ןשַאט יד ןיא טנעה ענעלָאװשעג יד
 ,ןעמוקעג רעטלע רעד ףױא .טקעטשעגנײרַא עטָאּפַאק רענעכעלּב

 טשרעּוצ ,ןעמּונעגוצ עקטַאי יד םיא יב ןּבָאה ןיז יד ,ןנח
 *עגסױרַא ןצנַאגניא םיא ײז ןּבָאה ךָאנרעד ,תופּתושּב טריפעג
 ןיא ,שדקה ןיא טניואװ ,דרוי ַא ןיוש רע ןיא טנײה .טּפּוטש
 ןוא ןװיוא ןרעטניה שרדמה:תיּב ןיא רע טציז געטףכָאװ יד
 ,טיורּב ןקּווט ןעלקיטש סעלסַאי עגינייצנָא ענײז ןשיװצ טעייק
 ,םיליהּת םיקּוסּפ טימ ןעמַאזּוצ ,םיא ןּביג ןשטנעמ עטּוג סָאװ
 ןּופ שטײט םעד טשינ טסײװ ןוא גינײװנסיוא ןּופ ןָאק רע סָאװ
 םיא טיצ סע ,ןציזניא טשינ רע ןָאק גָאט:קרַאמ ַא ןיא .ייז
 ןּוא !ןּבעל סָאד - עלהמהדּב ַא ּביל טָאה רע .ןסױרדניא סױרַא
 .טכַאמעגּפָא טרעװ לרחסמ ַא יװ ,ײּברעד ןיז שטָאכ ליװ רע
 רעדָא ,ןענידרַאפ ּוצ טלעג:רעלקעמ ןטָארג ַא ןכַאּפמ ךיז טעװ רשפא
 םיא ןוָאל סעקענש עגנּוי יד ,ןפנָארּב קנורט רעגידמניחּב ַא
 רעד ,ןרָאװעג:טלַא ןיא רע !רחסמ םּוצ רעמ ּוצ טשינ רעּבָא
 טצכערק .ךעלּבלעק ןפיוק םיבצק יװ ,האנק טימ רע טקוק ,בצק
 ;גַאגעגסױא ןפיוא טנעלעגנָא רע טײג טָא ןּוא .ּפָא רעטיּב רע
 ,ןּבעל עּבלַאה סָאד טנידַאּב םיא טָאה סָאװ ,עלעקעטש םענעג
 ,ןּברַאש רענעכָארּבעצ ,רעטלַא ןַא ,בצק ןנח ,ךיז רע טּפעלש יױזַא
 סָאד ןיא סָאד .ןפרָאװעגסױרַא סַאג רעד ףױא טָאה ןעמ סָאװ
 ,קלָאפ סטָאג ןּופ ץכעּבײלּברעּביא

 ?איחי ךיז טכַארט -- !ןנח 'ר טגרָאזרַאפ ,ךעּבענ ,ַאה --
 ּפָאק םעד סָאװרַאפ ?ןנח 'ר ,ןיא סָאװ -- .םיא ּוצ וצ:טײג ןּוא
 ןטזָאלעגּפָארַא יוזַא

 ּוצ ןזָאל סעקענש יד ,לאיחי ,טּוג טשינ ןלאיחי !ַאה --
 !גיניװ יײז ןיא טלעװ עצנַאג יד .ּוצ טשינ עלהמהּב ןייק

 ,טרָאד ?ןנח 'ר ,עלהמהּב ַא ריא טפרַאדַאּב סָאװ ,ייא --
 תװצמ ערעייא טיײרגעגנָא ךייא ףיוא ןטרַאװ ,טלעװ רענעי ףיוא
 ! םיבוט-םישעמ ןּוא
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 טשינ !לאיחי ,ןייז רָאנ יז ןלעװ !ּוטסנײמ סָאד ,ָא --

 .רעטלַא רעד ּפָא;טצכערק -- !טנעװַאדעג גיטכיר לָאמּוצ

 טסיירט -- ,םיבוט:םישעמ ערעדנַא ריא טָאה רַאפרעד --

 ןַאמירָא ןַא ,ןעמּונעגמײהַא תּבש ףיוא חרוא ןַא -- .לאיחי םיא

 יײןגױאװעגּפָא עקטַאי רעד ןיא שיילפ קלח רעסערג ַא

 *'ר רעטלַא רעד ךיז טדיירפ -- !לאיחי ,ָאי סָאד ,יוא = |

 .יףליה סטָאג טימ ,טנָאקעג ןּבָאה רימ טייוו יװ -- ,ןנח

 קלח ַא ןּבָאה ןדיי עלַא ,ןנח 'ר ,טשינ ךייא טגרָאז --

 !טלעװ רענעי ןיא
 | ..! טרָאװ ןטּוג ןרַאפ ,לאיחי ,חוּכ-רשיי ַא --

 .ןלארשי 'ר ןעק לאיחי .הלגע:לעּב לארשי 'ר זיא טָא ןּוא

 ,רע טְלַאה ןּוז ַא ,םיליהּת-הרבח רעד ןיא םיא טימ טנעװַאד רע

 ַא ןכַאמ םיא ןּופ ךעּבענ ליװ ,שרדמה-תיּב ןיא ,לארשי 'ר רעד

 .,לדיי גירעדינ ,ןיילק ַא ,לארשי 'ר ,ךעּבענ ,ןַאמירָא ןַא .הרוּת.ןּב

 ןכלעװ טימ ,עלעגעוו ןּוא לדרעפ םירָא ןייז ןּופ ךיז טרענרעד

 יד ףיוא תורוחס סנטסַאק ערעייז טימ תוכאלמ:ילעּב יד טריפ רע

 .לטעטש גידתונכש ַא ןיא "עדזַאיפ ַא רע טָאה לָאמַא ,קרעמ

 ןעמענ ּוצ ןענַאװנּופ ,טרעלק ןּוא טרָאד רע טייג טציא ,ןײרַא

 .ןפױק ּוצ רעּבָאה לקעז ַא לדרעפ ןייז רַאט ,דסח:תלימג ַא

 +לארשי יר ןּופ טלַאטשעג עגיטכיר סָאד סָאד ןעד זיא רָאנ

 זיא סע יװ ױזַא טקנּוּפ ?ןעקנַאדעג עתמא ענייז סָאד ןענעז ןּוא

 'עה ַא ָאד זיא ױזַא ,םילשּורי רעגירעדינ ַא ןּוא רעכעה ַא ָאד

 טייג סָאװ ,סָאד .הלגע-לעּב לארשי רעגירעדינ ַא ןּוא רערעכ

 ,"לארשי, ןֹּופ טלַאטשעג עכעלרעסיוא סָאד רָאנ ןיא ,טרָאד

 =סנעמָאנ ןּביל ןייז רַאפ עּביל טימ ךיז ףיוא טגָארט רע סעכלעו

 רעד ןכלעװ ןיא ,דמעמ רעד שוּבלמ ךעלרעסיוא ןייז ,ןגעוו

 .קרַאמ ןפיוא ךיז טניפעג טנַאה ןיא שטייב ןייז טימ הלגע-לעּב

 תניחבצ, ,רעכעלרעניא ןַא ,לארשי רעטייווצ ַא ָאד רעּבָא ןיא סע

 אטשרעּבױא ןייז לארשי רָאנ ףרַאדַאּב ,"הלעמ לש םילשורי

 ײדגּב יר ןעזסױרַא ךיז ןלעװ ,ןפרַאוװּפָארַא עטָאּפַאק עגיצּומש

 "גוא טגָארט ,טָאג ןּופ רעטלייװרעדסיוא רעד ,רע סָאװ ,תּוכלמ

 .דיילק ןייז רעט

 { לארשי 'ר ,ןגרָאמ-טּוג --

 !לאיחי ,ַאה -
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 ,גױא םענייא םעד טימ דיי םעד ,ןָא םיא טְקּוק לאיחי ןּוא
 .טגסיוא ןיא ערעדנַא סָאד .גױא ןייא רָאנ טָאה הלגע-לעּב רעד
 .ןסימשעג זיא רע עכלעו ןּופ ,ןּבעל ןּופ ןשטייב יד ךרּוד ןענּור
 רענעטלָאּפשעג רעד ןּופ קעלפ ןגיטּולּב ַא ךָאנ טעז ןעמ ,ןרָאװעג
 טצרַאטשעגסױרַא גינייװעניא םעד טימ זיא עכלעװ ,טיוה-גיוא
 ,גױא ןגידנעעז ןטימ טשיג טְקּוק לארשי .סױרַא;ןסיורד ףיוא
 ןּוא ,טױה רעטצרַאטשעגסױרַא רעד ןופ קעלפ ןטיור ןטימ רָאנ
 רעפיט ,רעטיײװ טעז גױא ענענורעגסיוא סָאד זַא ,ךיז טכַאד סע
 גױא סָאד ןיא סע .גױא עגידנעעז סָאד יװ ,רעכעלרעניא ןּוא
 :ןעזעג טשינ גױא סָאד ןוש טָאה סָאװ ,לארשי ןרעכעה ןּופ
 ...ןיוש ןחישמ רשפא ,יגיס גרַאּב םעד רשפא ,ּוניבָא;םהרבַא רשפא

 | ?ױזַא ריא טכַארט סָאװ ןגעװ --
 = {טלעג טימ לטיײּב ַא ּוטסָאה רשפא ,לאיחי ,יוא --

 ,לארשי 'ר טצכערק
 .לאיחי ךיז טרעדנּואװ -- !טלעג טימ לטייּב ַא --
 ןכַאז עשילמיה ןגעװ ,טניימעג ּוטסָאה סָאװ !לאיחי ,ָאי --

 = .גױא םענענורעגסױא ןטימ לארשי 'ר טכַאל -- !ךיא רעלק
 ,טלעג טימ לטייּב ַא רנטנּוא רימ טפרַאװ איבנה:והילא ןעװ
 רעּבָאה ,טפיוקעגנייא עשַאּפ לסיּבַא לדרעפ ןיימ רַאפ ךיא טלָאװ
 !קרַאמ ןפיוא טנייה םניח-יצחּב זיִא

 יב ןיילק רעיײז לארשי 'ר טרעװ קילּבנגױא ןייא ףױא
 רעּבָא 1 טכַארט לארשי 'ר ,טגָאזעג:סנייטש'מ ,סָאװ ןגעוו ; ןלאיחי
 ,ןלאיחי ייּב ןּביױהעגפיוא ךיוא ייה ןּוא רעּבָאה רעד טרעו דלַאּב
 .רַאפ טרעװ לררעפ סלארשי 'ר !ןײמ ןרעכעה ַא טמּוקַאּב סע
 .האירּב רעד רַאפ עפש טכּוז לארשי 'ר .האירּב רעד ןיא טלדנַאװ
 עטושפ עכלעזַא טימ ןּבעגּפָא ךיז לָאז לארשי 'ר זַא ,םירָאװ
 ןָאק סָאד ,לדרעפ ןייז רַאפ רעּבָאה לסיּבַא ןפַאשנייא יװ ,ןכַאז
 ,טּוט לארשי סָאװ ,ץלַא ,לכש ןפיוא ןגייל טשינרָאג ןלאיחי ךיז
 ,ןיימ ןרעכעה ַא טגָארט

 ּבײװ ןיימ לעװ ךיא ,לארשי 'ר ,עלייוו ַא רָאנ טרַאװ --
 | ,ןגערפ

 ,לעטש סלזייר ּוצ וצ-טפיול לאיחי
 ונּוא טָאה םלוע;לש-ונוּבר רעד -- ,רע טגָאז -- ,לזײר --

 גרַאּב ,ץכעזײל טּוג ַא טנייה ךַאד טסָאה .ןעועג:אלממ טנייא
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 רע .דסחיתלימג ַא ןדליג ייוצ ןלארשי 'ר סױרַא:ּפעש רעד ןּופ
 !המהּב ןייז רַאפ עשַאּפ עגיליּב ,ךעּבענ ,טכּוז

 טרעװ ּפָאק ריא .ענעריולרַאפ ַא ,לזייר ,ךעּבענ ,יז טייטש
 ,ןלָאצַאּב ּוצ טנוויל רעד רַאפ הולמ םעד ,טרַאדעגסיױא

 !ןעמענ רימ ןלעװ ןענַאװנּופ -- ,יז טגערפ -- ,לאיחי --
 !ןייזאלממ זנּוא טעװ טָאג --
 טיג .רעסעּב ךָאד רע טסייװ םתסהףמ !ןּוט יז ןָאק סָאװ

 ּוצ טפיול ןּוא ּפעש יד לאיחי טּפַאכ .ץכעזייל ּפעש יד םיא יז
 ,ןלארשי 'ר

 ריא .דסח:תלימג ַא ךייא גרָאּב ךיא .טַאנ ,לארשי 'ר --
 ..ןּבעגקירּוצ רימ ריא טעצװ ,ןּבָאה טעװ

 בלעק טרעהעג טָאה רע ,ןפָארטעג ןיוש טָאה טלמּונַא ןּוא
 .בלעק ענעדנוּבעג ןגיל רּופ רעשרעױוּפ ַא רעטנּוא ,ןעשטיר ךעל
 סָאד ןכערּבעצ עכלעװ ,תולוק עשהיח טימ ןעשטּורמ ןּוא ךעל
 ,ןטלַאהּוצסױא טשינ ,ןעװעג סיורג רעייז זיא המימח יד ,ץרַאה
 .רַאפ ייז רעױּפ רעד טָאה ָאד ןּוא ,ןעקנירט ,ךעּבענ ,ןליוװ ייז
 ;גֹוּבעג יד ןּוא ,ןרוּכיש קנעש ןיא קעװַא ןײלַא זיא רע .טזָאל
 טשינ לאיחי ןָאק .רעסַאװ ךָאנ טָאג ּוצ ןעיירש ךעלּבלעק ענעד
 ףיוא תונמחר טימ לּופ זיא ץרַאה ןייז ,יירשעג רעייז ןגָארטרַאפ
 ןכלעו ּוצ ,אנּת םענעי ןָא ךיז רע טנָאמרעד .ןשינעפעשַאּב סטָאג
 ויא ,ןײרַא;יהטכעש ןיא טריפעג טָאה ןעמ סָאװ ,לּבלעק ַא
 טרעפטנעעגרעּביא אנּת רעד טָאה ,םיא ייּב ץּוש ןכּוז ןפָאלענּוצ
 םירָאװ ,ייג, :רעטרעװ יד טימ תיּבה-לעּב ןייז ּוצ לּבלעק סָאד
 .ןָאצ טקישעג טָאג טָאה ."ןרָאװעג-ןפַאשַאּב םעד ּוצ טסיּב ּוד
 טַאהעג טשינ תונמחר ןייק טסָאה ּוד; :א:ּת םעד ףיוא גָאטיײװ
 ףיוא ןּבָאה טשיו תונמחר ןייק ךיא לעװ ,שינעפעשַאּב ןיימ ףיוא
 עכלעװ ,רעטרעו ענעּבירשעג יד ,ןּבױט עגרעזייא ןענעז ייז ,"ריד
 רעּבירַאןעגנערּב ןּוא ןרעדנַא םּוצ רוד ןייא ןּופ רעּביא;ןעילפ
 רַאפ סָאװ ,טסייװ רעװ ,ןטיצ עטלַא ןּופ המכח ןּופ תורושּב יד
 ַאזַא ןיא ןרָאװעג-לגלּוגמ זיא סע ,ךעּבענ ,המשנ עכעלשטנעמ ַא|

 רעד סָאװ ,הכרּב רעד ךרוד ןּוקיּת ַא ףױא טרַאװ ןּוא לּבלעק
 טיירש האירּב סטָאג ,ןטכעש םייּב ןכַאמ רעּבירעד טעװ טחוש
 רעד ,הרוּת:לעּב רעד ,ןַאמרעגנּי רעד ,רע טייג .,רעסַאװ ךָאנ
 נצ טָאה רע זַא ,ןיוש טדער ןעמ ןכלעװ ןגעװ ,ריסח רעסיורג
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 ,עלעפעש ַא רעיױּפ ַא ןּופ ךיז-טגרָאּב ןּוא ,ןכַאז ערעכעה טימ ןּוטי
 טּפמּולּפ ,קרַאמ ןטימניא ןיא סָאװ ,ןענּורּב םּוצ קעװַא-טייג-
 ןכָאנ סניא ךעלּבלעק יד ןָא;טקנירט ןּוא רעסַאװ ןָא ןײלַא
 ,ןרעדנַא

 .תמלש ,ןַאמנגנּוי ןשידיסח םעד ןעז ,םּורַא ןריי ךיז ןלעטש
 ךעלּבלעק ןָאטקנירט רע יװ ,םעדייא סרעמשטערק םעד ףלָאװ
 ַא - ,סע טלעפעג לייט .,טשינ ךיז.טמעש ןּוא קרַאמ ןטימ ןיא
 ערעדנַא .שינעפעשַאּב טטָאג ףיױא תונמחר טָאה ,המשנ עמּורפ
 טרעװ םָארק רעד ייּב לּבײװ סָאד .סעצײלּפ יד טימ ןעיצ
 יז ןכַאל ןלעטש יה ייּב רעּבײװ ערעדנַא יד ,טמעשרַאפי
 ;סיוא

 ןּוא !ךעלּבלעק ןָא-טקנירט !ןַאמ ןייד דיסח רענייש ַא --
 !יּבר ַא ןייז ליוו סָאד

 ןטָאּפש יז ןגעמ .ןעמעשרַאפ טשינ ךיז טזָאל לזייר רעּבָא
 לאיחי סָאװ רעּבירעד ,ריא ןּופ ןכַאמירעטכעלעג ַא ,ריא ןּופי
 ןּוא סױרַא ץכעזײל ּפעש רעד ןּופ טלעג סָאד ריא ייּב טמענ
 ןיא םּתסהןמ ,סָאד טּוט ןַאמ ריא זַא !ערעדנַא קצװַא סע טיג
 יר סָאװ ,סָאד טשינ ןעד יז טסיײװ !ױזַא ןייז ףרַאדַאּב ,טּוג סע
 שטנעמ רעגילייה ַא רַאפ סָאװ -- ,ןסיװ טשינ ןענָאק ערעדנַא
 טכיל ַא טימ טציז ,טכַאנייּב ףיוא-טייטש ןַאמ ריא זַא ?זיא רע
 ףיוא טנרעל ןּוא עגָאלדָאּפ רעטלַאק רעד ףיא לקניװ ַא ןיא
 טגָאז ,טנעװַאד ןּוא טנייװ ,טכַאנ עצנַאג ַא עלעקנעּב ןיילק ַא
 קַאמשעג ןפָאלש טיילעגנּוי ערעדנַא ןעו תעשּב ,תוליפּת עגילייה
 ריא טָאה רע ,ןופרעד טשינ טסיײװ רענייק ...ןטעּב ערעייז ןיא
 ..ןּופרעד ןלייצרעד טשינ םענייק ,הלילח ,לָאז יז זַא ,טגָאזעגנָא
 ןטרָאד ןילַא םיא טעז ןּוא טעּב ןיא טגיל יז ןעװ ,לָאמלײט
 .םיא ףיוא תונמחר יז טָאה ,טכיל םייּב עלעקניו ַא ןיא ןציז
 טימ .ןייא ךיז.טלַאה יז רעּבָא ,ןפּור טלָאװעג םיא טלָאװ יז
 ריא ןעמּוק ןרערט !טעּב ןיא טגיל יז ןעקנַאדעג ַא רַאפ סָאװ
 ּוצ טעּב יז ןּוא ,ריא ןיא טרעטיצ ץרַאה ריא ,ןגיוא יד ןיִא
 ץלַא ןָאק רע .,.ּבײװ ןייז ןייז ּוצ ןייז.יואר לָאז יז זַא ,טָאג
 .געװ ןטייו ַא ןיא טייג רע .ןגָאז טשינרָאג םיא טעװ יז ,ןוש
 זַא ןפלעה רָאנ ריא לָאז טָאג ,גרַאֿב ןכױה ַא ףיוא טגייטש רע
 רע ,!טירט ענייז ןײגכָאנ ןענָאק סנטייוורעדנּופ שטָאכ לָאז יז

0 

 ,24 ,רךיי-םיליהּת רעד ,ש8 סולש



 "שא ם'ולש 30

 ןעמענסױרַא ּפעש רעד ןּופ טלעג עצנַאג סָאד - !ןּוט ץלַא ןָאק
 .= ,ןעקנירטנָא קרַאמ ןטימ ןיא ךעלּבלעק ,ןלייטעצ טײלעמירָא ןּוא
 .ןסיװ ,הלילח ,לָאז יז ןעװ ּוליפַא ,ןגָאז טשינרָאג םיא טעװ יז
 ,ןשטנעמ עדמערפ ייּב ןלעטש ּוצ םיא רַאפ ךיז טסניד ַא רַאפ
 רָאנ ריא לָאז טָאג ,ןשַאװ סיפ .ענייז .ןּוט ןרעג סע יז טעװ
 אביו ןייז ןייז ּוצ ןייז.יואר לָאז יז זַא ,ןפלעה
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 םלוע-לשיונובר םעד טנפשמרַאפ לאיהי

 .לעװ ןּופ ,רענרעק ערַאּבטכּורפ ןענעז טיונ ןּוא טײקמירָא

 גיטשרוד ןענעז ןשטנעמ ."ןּביױלג, טיורּב סָאד ףיוא-טייג סע עכ

 ןעקנירט יז ןּוא ,רעסַאװ ךָאנ יװ רעגיצניװ טשינ ,ףליה ךָאנ
 =ןריוּבעג ןיא רע ...ןעמּוקַאּב ןענָאק יײז סָאװ ,לַאװק ןדעי ןּופ
 םיא ןּבָאה עלַא .טָאטש רעּבלעזרעד ןיא ןרָאװעג.ןגיוצרעד ןּוא

 םעד ןגָארטעג טָאה רע יװ ,רָאג סע זיא גנַאלייװ ןּוא .טנעקעג
 ןשיצראה-םע םייּב שרדמה-תיּב ןיא ןסעזעג ,ףרָאד ןפיוא קַאּפ
 ךָאד טָאה סָאװ ,םעדײא סרַאדנערַא םעד ףלָאװ.המלש שיט
 טשינ טָאה סע רעּבָא .טנרעלעג טשינ הבישי ןיק ןיא גיטכיר
 סָאװ ,טָאּפש רעד ןּוא גנוטכַארַאפ יד ,תולפש סָאד ןפלָאהעג

 .גגעגטנַא םיא טָאה טלעװ עשידיסח יד ,סַאלק רעטנרעלעג רעד

 ,ןגָארטעג
 ,הרבח ,תוכאלמ-ילעּב יד ,קלָאפ עכַאפנייא ,עטסָארּפ סָאד

 זַא ,טליפעג ןטלָאװ יז יװ ,םיא ּוצ ןגיוצעג טָאה ,םיליהּת
 סָאװ ,תונויזּב יד ,,.טּולּב ןגיא רעײז טניר טוה ןייז רעטנּוא
 ןיא ןסיורד רעדניק סדיגנ םעד ןּופ ןענַאטשעגסיױא ןַיא רע

 .ןמ, :ןגױא ערעײז ןיא ןעזנָא ןייז ןּביױהעג רָאג ןּבָאה ,דלַאװ
 טָאה רע ןּוא ,ןעמּוקּפָא סעּפע רַאפ טפרַאדַאּב רע טָאה םּתסה
 | "עּביל טימ הבּושּת יד ךיז ףיוא ןעמּונעג

 .עלָאמס ןטּפַאהלּפײװצ םעד טימ ךיז ןפערטנעמַאזּוצ סָאד
 ,טסײװ רעװ -- אּברדַא ,ןורסח ןיק ןעװעג טשינ זיא לדיי
 סָאװ ןּוא ,ןעמּונעגרעּביא םיא ןּופ טָאה רע תודֹוס ַארַאפ-סָאװ
 ןּוא תואופר ,תועימק ןּופ רַצֹוא ןרַאּבּפעשסיואמוא ןַא רַאפ

 טָאה ןעמ !ןּבעגעגרעּביא םיא טָאה לדיײ:עלָאמס סָאד תולוגס
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 ,ןדיי עטּוג ןעװעג ןענעז סע ,ןכַאז עכלעזַא ןּופ טרעהעג ןיוש

 ?עש ייּב טנרעלעג ןּוא סױרַאידלעפ ןיא ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ

 ןופ ןפלעה סָאװ ,ןוָארג ןוא רעצכעטיירק ענעגרָאּברַאפ סרעפ
 .עגפיוא גנַאל-ןרָאי ךיז ןּבָאה ערעדנַא .קנערק ענעדישרַאפ

 יוהילא ּואװ ,ךעלזײה ענעליוהרַאּפ ןיא רעדלעװ יד ןיא ןטלַאה

 :הרֹוּת ײז טימ טנרעלעג ןוא טכַאנײּב ןעמוקעג ןיא איבנה

 . {ןגעװ ערעײז ןסיװ ןָאק רעװ
 טקעװעג טָאה ,טָאטש רעיײז ןּופ טמַאטש רע סָאװ ,סָאד

 טַאטש יד םיא ךרּוד לָאמַא ןָאק רשפא ,טסייװ רעװ .ןעגנונפָאה

 טשינ ױזַא ָאד טָאה רע סָאװ ,סָאד ןוא 1ןרעװ:טכירעגפיוא

 ןשיצראהיסע םייּב ,ןגָארטעג רעפרעד יד ןיא קעפ קירוצ גנַאל

 ןיא ץלַא סָאד -- טרעהעגוצ ךיז רוהנייגס םּוצ ,ןסעזעג שיט

 ,םיא ןיא ןּבױלג רעײז ןקרַאטשרַאפ םּוצ ּבָאגּוצ ַא ןרָאװעג ךָאנ
 ןענעז םישעמ ענייז ,ןעװעג גידנעטש רע ןיא לגניי םּורפ ַא

 ןענַאטשעג טשינ ןעד ןזיא ןּוא .ךעלרעדנּואװ ןעװעג גידנעטש

 לאירזע לדיי סָאד בירעמ-ןוא.ההנמ ןשיװצ שרדמה תיּב ןיא

 -- *? סיפ יד טעז ריא, !סיפ ענייז ףיוא ןזיװעג טשינ ןּוא

 טָאה רע רעּבָא !ןעװעג יײז ןענעז טיוט; -- .טגָאזעג רע טָאה

 .גידעּבעל קירּוצ ןענעז ײז ןוא ,טרירעגּוצ ייז ּוצ רָאנ ךיז

 *,,,ןרָאװעג-

 רעד סָאװ ,ןרָאװעגיריואװעג ןופרעד ןיא לאיחי זַא

 טשינ םיא טפור רע זַא ןוא ,םיא ןגעװ טײרּפשרַאפ לאירזע

 לָאז רע ,ןעװעג-רזֹוג םיא ףיוא רע טָאה ,"יּבר, רָאנ ,שרעדנַא

 ןיא היסהרפּב טגָאועג ןַאד לאירזע רעד טָאה ,ןוָאלרַאפ םיא
 : שרדמה-תיַּב

 רָאנ .ןעמּוקעג טשינ טייצ ןייז ךָאנ ךָאד זיא םּתסהןמ --

 רעיא ןיא טכיל סיורג ַא טָאה ריא ,ןײז.ןסיװ טלָאז ריא ,ןדיי
 ! טָאטש

 .עגּפָא יד טימ דיי רעד ,טשינ ןעד רע טייג טציא ןּוא

 ןדעיןיא ךיז טלעטש ,םּורַא הנידמ רעד רעּביא ,סיפ ענעריורפ

 :טזיײוו ןּוא ,ּפָא שרדמה-תיּב

 רע !ןעװעג ייז ןענעז טיוט !סיפ יד טעז ריא ,ןדיי --
 יגידעּבעל ײ ןענעז ,טגײלעגוצ יײז ּוצ טנַאה ןייז רָאנ טָאה

 { ןרָאװעג
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 : םיא ןלַאפַאּב ןדיי זַא ןוא

 3שטנעמ רעכעלרעדנּואװ רעד ,רע זיא ּואװ ?רעװ --
 :לאירזע טרעפטנעי

 טייצ ןײז .ןלייצרעד ּוצ טכער ןיק טשינ ּבָאה ךיא --

 ןיא :ןייז.ןסיװ טלָאז ריא ,ןדיי רָאנ ,ןעמוקעג טשינ ךָאנ ןיא

 ְןַא רע טָאה ,רַאדנערַא ןַא טניואװ טָאטש ַא ןּבענ ףרָאד ַא
 ,לארשי ןיא ףיוא.טייג טכיל סיורג ַא -- םעדייא

 רעד ןיא םויו-םוי.לכּב ךּורּב סיוא טשינ ןעד טקיוּפ ןּוא

 ;קרַאמ ןיא ןּוא םיליהת-הרבח
 ףיא .םיקו.יח רעטסָארּפ ַא רָאנ ךָאד ןיּב ךיא ,ןדיי --

 ףימ רָאנ ,ןכַאז עכלעזַא ןיא ןשימ ןײג טשינ ךָאד ךיז לעװ
 ןיא לָאמנײא ןיּב ךיא !טסקַאװ סָאװ:סעּפע זַא ,סיוא ךיז טכַאד
 ַא ןעזעג ףיא ּבָאה ,ןעגנַאגעגסױרַא ףיוה ןפיוא טכַאנ רעד

 .עג ,ןקָארשרעד ךָאד ךיז ךיא ּבָאה .רעטסנעפ ןײז ןיא טכיל

 :עגנײרַא ךיא ּבָאה !קנַארק רעװ ןיא סע זַא ,הלילח ,טניימ

 ּבָאה ךיא סָאװ ,ןגָאז טשינ לעװ ךיא .רעטסנעפ ןכרוד טקּוק
 .ןףעװעג גידנעטש רע זיא לגניי םּורפ ַא רָאנ ,טרָאד ןעזעג

 ּרִד ןשיװצ לארשי 'ר רעדנילּב רעד טשינ ןעד טָאה ןּוא
 ;טליײצרעד סענַאמרוּפ

 סּבייװ ןייז ןּופ טגרָאּבעג רימ רע טָאה ןדליג ייווצ --

 ןּופ טיש ךיא .ןעמוקעגנײרַא הכרּב יד רימ זיא ,סױרַא-ּפעש

 ןּוא ,טיש ןּוא טיש ךיא ,ןײרַא:עטירָאק רעד ןיא רעּבָאה לקעז

 ,,רעגיצניװ טשינ טרעװ סע
 ,ןלארשי ןיא אנקתמ ךיז ןיא בצק-ןנח רעטלַא רעד ןּוא

 :שרדמה-תיּב ןיא ןײצ יד ןשיװצ רע טמּורּב
 רָאנ רימ טָאה רע ,טגרָאּבעג טשינרָאג רע טָאה רימ --

 ..ןרָאװעג:טכירעגפיוא ךיא ןיּב ,טגָאזעג סעּפע
 :טסעק ,טיילעגנּוי עשידיסח יד ,םינדמל עשיטָאטש יד זַא

 רעד קלָאפ סָאד סָאװ ,ןרעה םירוחּב:שרדמה:תיּב ןּוא סמעדייא

 ,םעדייא סרַאדנערַא םעד ,ץראה:םע םעד ןגעװ ןָא ךיז טלייצ
 ןרַאפ םיא ףרַאד ןעמ זַא ,ּפָא ךיז ייז ןכַאמ ,גנויײספרָאד םעד

 .תוצראה:םע ןייז ןזײװסיױרַא ןעמעלַא רַאפ ,ןעמעשרַאפ קלָאּפ
 ויא שרדמה:תיּב סָאד ןעװ ,בירעמ:ןוא;החנמ ןשיװצ .,טכַאנרַאפ
 5ּוא ןלאיהי ּוצ ןעמ טקיש ,סַאג ןּופ ןדי עטסַארּפ טימ ?ופ
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 צלעטש רעּברַאה ַא ןּופ ךײשַאּב םעד ןגערפ ּוצ לגניי ַא רעט
 לאיחי ,סױא קעװצ םעד ּוצ ןכּוז ײז סָאװ ,ארמג רעד ןיא
 טשינ ךיז טמעש רע ןּוא ,טשּפ םעד טשינ עקַאט טײטשרַאפ
 ןרעסערג ַא ּוצ לגני סָאד ּפָא:טקיש ןּוא ןיז ּוצ הדומ סָאד
 לֹּכ ינפּב טגָאז ןּוא לגניי סָאד טמענ ןּוא טייג ,םיא ןיפ ןדמל

 רעד ןיא לעטש רערעװש רעד ןּופ דײשַאּב םעד הדעו םע
 ,ןבעגעגרעּביא רעירפ לגניי םעד ןּבָאה םינדמל יד סָאװ ,ארמג
 :קלָאפ ןּופ ןגיוא יד ןיא ןלאיחי ןעמעשרַאפ ּוצ ידּכ

 ?גניי ןיילק ַא !זיא רע ןדמל ַא רַאפ סָאװ ,טעז ,ַאנ --
 !טשינ "יּבר, רעײא ןּוא ,ארמג רעד ןיא טשּפ םעד טסייװ

 רָאנ טלָאװ רע זַא .ןייז יױזַא סע ףיַאדַאּב םּתסחןמ --
 טימ טקעטשרַאפ לּברֲא ןיא ןעמעלַא ךיא רע טלָאװ ,טלָאװעג
 -- ..ןעמּוקעג טשינ טייצ ןייז ךָאנ זיא םּתסה:ןמ ,ןענרעל ןייז
 : .ּפָא יז ןרעפטנע

 ּוצ .ןלאיהי ןגעג ןּוט טשינרָאג ןיוש ןענָאק ייז ,ןיינ
 ןרעכעה ַא ּוצ ןומה רעד טיג ,טוט ןּוא טגָאז לאיחי סָאװ ,ץלַא
 רעיײז רַאפ טניורקעג םיא טָאה םיליהת:הרבח יד םירָאװ ,ןיימ
 ןײרַאיטסקַאװ רע יװ ,לאיחי ,טשינ טקרעמַאּב רע ןּוא ,ןיּבר
 ,.,טײקשיּבר ןיא

 םייּב טנעמָאמ רעשיגַארט ַא זיא תודועס:שולש ּוצ תּבש
 .נטָאש םעד ןּופ רעײלש ןצרַאװש םעד רעטנּוא .שטנעמ ןשידיי
 רעד ןיא לגנַארעג רעדנסײרצרַאה ַא רָאּפ.טמּוק טכַאנרַאפ ןגיד
 ,רעדניא םעד ןּוא טייקגידבוט.םוי רעד ןשיװצ המשנ רעשידיי
 :ּוכ רעכעלגינעק רעד טימ ךיז ןענעגעזעג ַא ןיא סע ,ןכָאװ
 םעד ןָא ןָא ךיז ןטלַאה ןדיי .תּבש ןגידנּברַאטשּפָא םעד ,רעט
 ;א ,ךּוטרַאפ סרעטּומ ַא ןָא רעדניק יװ ,תּבש ןּופ דיילק:תוכלמ
 לסעקיילג םעד ןיא קירּוצ תּבש ןּופ ןײגסױרַא טשינ ןליװ ײז
 ,טָאּפש ןּוא דנַאש ײז ףיוא רָאנ טרַאװ סע ּואװ ,ךָאװ רעד ןּופ
 ןיא ייז ןטלַאה גנַאל ,גנַאל !ןּבעל סּואימ ַא ןּופ ןשינעגָאלּפ
 ןיא גנַאל ןציז ןּוא ןדניצנָא טשינ טכיל ןייק ןליװ ,תּבש םעד
 ..ןײרַא;טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןיּב שינרעטסניפ רעד

 שיט םיּב טנעמָאמ ןשיגַארט םעד ןיא ץּוש ןכּוז םידיסח
 טײצלָאמ ןעמַאזנײמעג םעד ןיא .קידצ םייּב -- ןטכערעג ןּופ
 עגיֵצְרַאה ןיִא סיוא;קירד יז ,טפָאשקנעּב ןיא ףיוא ײז ןעײג
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 עלעדײא, יד ןּופ קילּבנָא םעד ףָאנ טשרּוד םעד ןעגנַאזעג

 םענײלק ןיא טרָא סָאד טמענרַאפ קידצ רעד ,"ןעגנּולַארטשסיױא

 ."גנּולַארטשסױא רעכעלרעה, רעד ןּופ ,ןחישמ ןופ טַאמרָאּפ

 ןענעז סָאװ ,תוכאלמ:ילעּב עמירָא יד ,קלָאפ עטסָארּפ סָאד

 יײק טשינ ןּבָאה ,הרוּת רעד ןּופ ,שיט סטָאג ןּופ ןסױטשרַאפ

 ,"טַאמרָאפ םעניילק, ןיא שטָאכ ןטערטרַאפ ײז לָאז סָאװ ,םענ'

 ענעריױלרַאפ ײז ןציז .טלעװ ערעכעה יד ,לָאּבמיס ןיא שטָאכ

 סעּבעג םעד ּוצ ּוצ ךיז ןרעה ןוא ןעמײה עלעקנּוט ערעײז ןיא

 רעד ןיא ןעמּורּב רעּבײװ ערעײז סָאװ ,"םהרבַא ןּופ טָאג, ןּופ

 ןרעװ ײז ּואװ ,שרדמה-תיּב ןיא ךיז ןּבײלק ייז רעדָא ,ליטש

 יײז טימ ךיז ןטסײרט ןּוא סנטָאש ןּופ םי םעד ןיא ןריולרַאפ

 ...לארשי קלָאפ םוצ טײקגירעהעגוצ רע

 *עג זיא ןּוא טָאטש ןיא רעּבָא ךיז טניפעג לאיחי טייצ

 .םיליהּת הרבח יד ןּבָאה ,םיליהּתיהרבח רעד ןּופ יּבר רעד ןרָאװ

 ,תוכאלמ-ילעּב ײלרעלַא ןּוא תולגע-ילעּב יד ,סרעדיינש יד ,טײל

 ןיא תּבש ןּופ גנַאגסױא םעד ןיא ןּבײלק ּוצ ךיז ןּבױהעגנָא

 ..?ּביטש סלאיחי

 ,טעּברֵא רעד ןיא טעװערָאהרַאפ ןעמ זיא ךָאװ עצנַאג ַא

 ןעמ טּפַאכ ,םיליהּת'הרבח רעד ןיא סגָאטרַאפ ןעמ טמּוק ןּוא

 ןפיוא ןרָאפ ףרַאדַאּב ןעמ ,דניװשעג ףױא ןענעװַאד סָאד ןײרַא

 טגנילש הנויח עלעסיּב ענדיּב סָאד ,ןיג ףרָאד ןיא ,קרַאמרָאי

 שטָאכ ײז ןליװ ,ןגָאז.םיליהּת סָאד ,ןענעװַאד סָאד :ןייא ץלַא

 ּוצ ףליה סלאיחי טימ ןּבױהרעד ךיז ךָאװ רעד ןיא לָאמ ןייא

 ןסייװ יז ,רַאּפרעד טשינ ןעמָאנ ןייק ןּבָאה ייז ,סרעכעה סעטע

 ײז ןליװ לָאמסָאד זַא ,רָאנ ןסײװ ייז ,ןפּורּוצנָא יװ טשי סע

 ,טנּוועג ןרַאפ טשינ ,הנויח רעד רַאפ טשינ ,טשינרָאג ךיז רַאפ

 ןרַאפ .,סרעכעה סעּפע רַאפ רָאנ ,דניק-ןוא:בײװ ןרַָאפ טשינ

 ײז ,ןגעװ.סנעמָאנ ןּביל ןיז רַאפ !רעכעה ךָאנ ,לארשייללפ
 ןענָאק ײז ,ײמרַא רעכײררָאלג ַא ןופ ןטַאדלָאס יװ ,ךיז ןליפ

 טנרעלעג טשינ ןענעז ײז ,ןעײר עטשרע יד ןיא ןײג טשינ

 לײוװ רַאפרעד ,טסנוק,המחלמ רעד ןיא ,"המחלמ.יסיסכת, יד ןיא
 ןכאמ:ךעלצונ שטָאכ ךיז ײז ןליװ -- ןענרעל טשינ ןָאנָאק יז ;

 עברַאװש ,ןעװַאק דרעפ ,ןרימש רענעגעװ :טנָארפ ןרעטניה
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 ןסיורג ןגידתופּתושּב םּוצ ןזָאלּוצ ייז לָאז ןעמ יּבַא ,ןּוט טעּברַא
 ,ןינע

 ןצעז שיט םּוִצ ּוליפַא ,ןײרַא;לּביטש סלאיחי ןיא ייז ןעמּוק
 ,סנטייװרעדנּופ ךעלעקניו יד ןיא ןעייטש ייז ,טשינ ךיז ייז
 ,ןעמַאזּוצ םיא טימ ןייז ּוצ רָאנ ,ריט רעד ייּב ,טנַאװ רעד ייּב
 סע יװ ,שיט םייּב טציז רע המיא ןַא רַאפ סָאװ טימ ,ןעז ּוצ
 רע יװ ;ןעװעג ּבּוטש ןייז ןיא רענעעזעגנָא ןַא רעװ טלָאװ
 טדיינש רע יװ ,הכרּב יד טכַאמ רע יװ ,טנעה יד ךיז טשַאװ
 טימ-ןעגנערב ייז !הדובע יד טּוט סָאװ ,ןהוּכ ַא - הלח יד
 ןפױוא סע ןגיל ,שיפ לקיטש ַא ,הלח ,ןסע ןטשער ערעײז
 .ךעלקנעּב ףיוא ךיז ןצעז ,שיט ןגידתופתּושּב

 רע .טשינ סע רע ליװ יאדוַא ?ןפלעה ךיז רע ןָאק סָאװ
 ? תונּבר טעװַארּפ רע .רעייפ טימ ךיז טליּפש רע זַא ,טושּפ טליפ
 ,סעציילּפ יד ףיוא ףיוא םיא טּבױה הדע ןַא רעּבָא רע זיא רע
 ֿבד יצ ,ָאי טסליװ ּוד יצ ,טסילפ ּוד ,ןעלגילפ סיוא:ןסקַאװ סע
 ּוצ ביל טָאה רע רעּבָא ,ךיז רע טרעװ יאדוַא ,.,טשינ טסליװ
 סָאד ,הדּועס עגידתופּתושּב יד ןסע ּוצ ,ןעמַאזוצ ןדיי טימ ןייז
 טילג טָאװ ,רעייפ שיטסימ ַא זיא ןעמַאזצ טיורּב ןכערּבעצ
 .תופּתּושּב יד ,סעצנַאג ןייא ןיא ןעמַאזּוצ ןדיי הדע עצנַאג יד
 רַאפ גנּורַאנ עגיטסייג יד ךיוא זיא רעּפרעק ןרַאפ זייּפש עגיד
 ןפיא ףיונוצ ךיז ןשימ תולח ךעלטשער עלַא ,המשנ רעד
 :סיוא ןַא זיא סע ,תומשנ יד ךיוא ױזַא ןּוא שיט ןגידתופּתושּב
 .ּוצ רעד ןּופ ןעמַאזּוצ ןסע ןדיי ןעװ ןּוא ,תומשנ ןּופ גנּושימ
 רעּביא טמּוק לָאמטסנעד ,הדּועס רעגידתופּתּושּב רענעגָארטעגפיונ
 .עלש ענעסָאלשרַאפ עלַא ףיוא-טנעפע סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע םיא
 ירעריפ רעד רַאּפ המיא יד ,ןעגנּורעטש עלַא קעװָא-טמענ ,רעס
 ןכעלרעניא ןייז ןּופ ןריפרַאפ ךיז טזָאל רע ,טמיװשעצ טפַאש
 ךעלפייווצ עלַא .סעּפע םיא ןּופ ןטרַאװרעד ןדיי יװ ,טעז רע ,ףּור
 סָאװ ,ןּבױלג ןּופ טײקמירַאװ רעד ןיא ןעייגעצ ןשינעלקנעוװק ןּוא
 ענייז ףיוא ןעגנעה ןקילּב עשידיי עגיטשרּוד ,םיא םּורַא טלַארטש
 גנוגיטומרעד ןּוא טסיירט ןּופ טרָאװ ַא ןרעה ּוצ ןרַאג ,ןּפיל
 ,םיא ןּופ

 טייג סָאװ ,הרדס רעד ןגעװ ייז ּוצ רע טדער סנטסיימ
 א סױא ייז רע טשטייש לָאמלײט .,תובָא יז ןגעװ ,ךָאװ יד
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 ,רהז ןּופ ןלעטש יז רע טלייצרעד לָאמטפָא .םיליהּת לטיּפַאק
 ןּופ געט יד, ;ײז רַאפ ךעלגנעווצ ןּוא טסַאּפעגּוצ ןענעז סָאװ
 ןעמּוק טױט ןייז ךָאנ ,המשנ ןייז ןּופ רעדיילק יד ןענעז שטנעמ
 טרעװ גָאט רעדעי ןּוא ,טָאג רַאפ ןײג ּוצ שטנעמ ןּופ געט יד
 רַאפ סָאװ ןּוא .םיא ןיא ןָא ךיז טּוט המשנ יד סָאװ ,שּוּבלמ ַא
 יד ,גָאט ןּופ םישעמ יד ךרּוד ןָא ךיז טיירג ןעמ שוּבלמ ַא
 ,"טלעװ רענעי ףיױא המשנ יד טגָארט

 .בק ןּופ לרעדיינש םענעי ןגעװ ייז טלייצרעד רע רעדָא
 יז ןַא ,אשידק:הרבח רעד טגָאזעגנָא טָאה סָאװ ,סױרַא רשיה
 ,ןכַאמ ןורָא ןַא םיא לעטשקרעװ ןייז ןּופ טױט ןייז ךָאנ ןלָאז
 .הכאלמ ענייז ידּכ ,ןּבעגנײרַא רבק ןיא םיא לייא ןּוא סָאמ יד
 רע זַא ,טּפשמ ןטכערעג םייּב םיא ףױא ןגָאזיתודע ןלָאז םילּכ
 ,תומילשּב הכאלמ ןייז ןּוטעג טָאה

 רעכיײר רעד טױל ,תובוט:תודמ ייז טימ רע טנרעל יױװזַא
 :סױא רעד זיא ןוחטּב רעד :רּוטַארעטיל רעשידיי רעשיטקַאדיד -

 יד ןֹּוא .ןטײקגילעז עלַא ּוצ טריפ סָאװ ,געװ רעטװאּורּפעג
 .טלעוו רענעי ןּוא רעד רַאפ רעזיילרעד רעד זיא חנומא עטושּפ
 ןָאק טָאג ּוצ .טָאג ןיא גנוליפרעד יד ןיוש זיא טָאג ןיא הנּומא יד
 -גָאט יד ךרֹוד ,ןעלטימ עטסכַאפנייא יד ךרּוד ןעמּוקּוצ ןעמ
 ןגָאװ םעד ןיליפּת-ןּוא-תילט ןיא ןָאק ןעמ ,ןשינעעשעג עכעלנגעט
 םּוצ ןכיירגרעד רעטנענ ליפ םעד ךרּוד ןגעווטסעדנּופ ןּוא ןרימש
 :רעּביא ייז טָאה רע ,ןענעװַאד ןגנַאל ןכרּוד רעדייא ,םימחרה-רעש
 שטנעמ ןּופ גנוזײלסױא רעד ןיא עטסגיטכיװ סָאד זַא ,טגייצ
 .טָאג ןּבָאה סָאד רָאנ ,ןכּוז סָאר טשינ זיא

 ײז טָאה סָאװ ,ףייר עגידנעילג יד ןרָאװעג זיצ לאיחי
 .ןײלַא ןיא יּבר רעיײז סָאװ ,סָאד ןּוא .ןעמונעגנעמַאזּוצ רעגנע
 .םע יד ּוצ ,ייז ּוצ רעהעג רָאנ ,םינדמל עסיורג יד ןּופ טשינ
 ןעװעג זיא סע ,ייז ּוצ טכַאמעג;רעטנענ ךָאנ םיא טָאה ,םיצראה
 :הרבח יד ,ייז טָאה סָאװ ,טּולֹּב ןגידתופתושּב ןֹופ רילָאק רעד
 טָאה שיט סלאיחי ײּב ,טכַאמעג החּפשמ ןייא ּוצ ,טייל-םיליהּת
 ןענעז םעדכרוד .טַאהעג םיא טָאה ןעמ ,טכוזעג טשינ טָאג ןעמ
 ,עגידנקנעב ךרּוד ןעװעג-טײלגַאּב טשינ םיא ּוצ תוליפּת יד
 יװ ,םינּוגינ עגידנגייטש:גרעּב ףיוא ,עגידנצכערק ,עגידמעטָאגנַאל
 .,"קש, יד טלַאנקעגּפָא טָאה ןעמ רָאנ ,ןפיה עשיּבר ערעדנַא לב
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 ןּופ סעקרּוזַאמ ןּוא סעקלָאּפ עגידמעטָא-ץרּוק טימ "ןתולעמה
 ןּבָאה רעיײג-ספרָאד ,סענַאמרּופ ,ןריי.רעשיפ סָאװ ,יַאנ-ַאד-ַאד-יוא,
 ןיא "סידוד.הכל, יד יװ ױזַא ,טכַארּבעגטימ רעפרעד יד ןּופ

 רעייז טימ טדיירפעג ךיז ןּבָאה ייז םירָאװ ,םיליהת:הרבח רעד
 -- ןּבָאה ייז סָאװ ,ןטסעּב םעד טימ ןעקנָאשַאּב םיא ןּבָאה ןּוא טָאג
 םינוגינ ערעייז ןיא ,שיט רעייז ןּופ סעלעּביצ ןּוא שיפ יד טימ
 ןעמ סָאװ ,סמערּוטש-יינש יד ןּוא ןטניװ יד טרעהעג ךיז ןּבָאה
 ,ירּב יד ןּופ גנַאזעג סָאד ,טכַארּבענטימ ךיז טימ געוו ןּופ טָאה
 -ענמּורַא ךָאװ עצנַאג ַא זיא ןעמ עכלעו ןשיװצ ,רעדלעפ עט
 ןּוא ךעלכייט יד ןּופ ןשיור סָאד ,ןעלדנַאה ףרָאד ןפיוא ןעגנַאג
 .ןסּפעש ,טגיילרַאפ ןצענ-שיפ טָאה ןעמ עכלעװ ןיא ,ןרעסַאװ
 ןעװעג סע זיא ,טצכערקעג ןעמ טָאה ןּוא ,ןשַאװעג ןצלעּפ
 םייּב ,עגימרעס עשרעוּפ יד ןעיינ םייּב םיִליהּת ןּופ ץכערק רעד
 ...עװטַארד יד ןעיצ

 טעװ רימ .,ךּוטסַאּפ ןיימ זיא טָאג ,דוד ּוצ גנַאזעג ַא
 ּור ייּב ,ךימ רע טרעטיפ עשַאּפ רענייש ףיוא ,ןלעפ טשינרָאג
 הרוחש:הרמ יד זיא קעװַא ןּוא ."ךימ רע טריפ ןרעסַאװ עגיא
 ןייג ּוצ ארומ ןייק טשינ ןױש טָאה ןעמ ,גנַאגסױא-תּבש ןּופ
 םייּב טרַאװ סָאװ ,גָאטןכָאװ ןעיורג ןיא ,היח רעד ןּופ ליומ ןיא
 ןּופ ןטָאש ןיא ייג ךיא ּוליִפַא ןעװ םירָאװ, .תּבש ןּופ גנַאגסױא
 םירָאװ ,סטכעלש ןייק רַאפ ארומ ןייק טשינ ךיא ּבָאה ,טױט
 ..."רימ טימ טסיּב ּוד

 ,ךעלּביטש עשידיסח יד ןיא ,טרָאד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ
 ,טריפ לאיחי סָאװ ,שיט ןשיצראה-םע ןפיוא ןזָאלּבעגנָא ןעמ ןזיא
 יםע, :ךָאנ םיא ןעמ טיירש ,ןיירַא:שרדמה-תיּב ןיא רע טמּוק
 ,ןגָאלש טלָאװעג לָאמנַײא ןיוש םיא טָאה ןעמ !"יּבר רעשיצראה
 םיליהּת:הרבח רעד ןּופ סענַאמרּופ יד טימ םיבצק יד ןענעז
 ,טּוג ןסרוד ךעלטיילעגנּוי עשידיסח יד טלָאװעג ןּוא רעטנּורַא
 םיליהת:הרבה יד םירָאװ ,ןטלַאהעגקירּוצ יז טָאה לאיחי סָאװ
 .ןרָאװעגיסונירומ ךיז ייּב ןענעז ייז ןּוא ,ןעמּוקַאּב שזַארּוק טָאה
 קוסּפ ַא ךָאנ קּוסּפ ַא םיליהּת םוי רעייז ןגרָאמירפ ןדעי ןגָאז יז
 יד יװ ,ןײזטסּואװַאּבטסּבלעז רעגיצניו טימ טשינ -- ,רֹוּביצּב
 ןָאפ ַא ,תובישח ןּבענעג טָאה לאיהי םירָאװ .ארמג רעייז םינדמל
 ,הלגעילעּב ןייא טשינ !םיליהּת םעד ;ןײרַא;טגָאה רעד ןיא
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 רעגיצניו טשינ טימ ןרעדנַא ןרַאפ ךיז-טמיר רעדיינש רעדָא בצק

 ּבָאה ךיא רעדייא , ; ארמג ןפד ערעייז טימ םינדמל יד יו ,טייקרעכיז

 ןעצ ַא ןּבירעגנײרַא טנייה ךיא ּבָאה ,ןײרַא;געװ ןיא טזָאלעג ךיז

 | !"םיליהּת ךעלטיּפַאק
 ןרעהעג ּוצ הּפרח ןיק ןעװעג טשינ ןיוש יא סע ןּוא

 ןעמ .סּוחי ַא ןיוש זיא סע ,טרעקרַאפ ,שיט ןשיצראה:םע םּוצ

 ַא זַא ,םיליהּת'הרבח רעד ןיא ןײרַא טכײל ױזַא טשינ טזָאל

 הרבה רעד ןיא ןּבײרשרַאפ ךיז ליװ ןּוא הנותח טָאה ןלעזעג

 ןענָאק זּומ רע ,ןגײלַאּב ןעמַאזקע טשרעּוצ רע זּומ ,ןײרַא:םיליהּת

 ,יינש םענעי ּוצ ךעלנע ,דיי רעכעלרע ןַא זיא רע זַא ,ןזײװַאּב
 ,טנַאה ןיא סָאמ רעד טימ ןּבָארגַאּב טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ ,לרעד

 רע זַא ,םיא ףױא ןגָאז:תודע ןזּומ תוכאלמ-ילעּב ערעטלע ייווצ

 טשינ טעבנג ,זנטעש ןּופ ּפָא-טיה ,תומילשּב הכאֹלמ ןייז טּוט

 .טייקשידיי ןיא ןטיהעגּפָא זיא ןּוא ןטשער ןייק
 ןייז טשינ ןָאק רעלדנעה:-דרעפ רעד גילעז ,לשמל ,טָא

 ןיא רע ,עקַאט תמא .גָאט ןגיטנייה ןזיּב ןַאמ;םיליהּת:הרבח ןייק

 ןּוא ,לדנַאה ןיא םיא טקילג סע טייצ ,ןרָאװעג;שרעדנַא טנייה

 רע טָאה ,רעפרעד יד ןיא םיצירפ יד ייּב ןח סיורג טָאה רע

 ,ךיילג ןטײל טימ טייל ַא ןרעװ ליװ ןּוא טלשטנעמעגסיוא ךיז

 ,טסײװ ןעמ .ןרָאי עשירּוחּב ענייז ןּופ ךָאנ םיא ןעק ןעמ רָאנ

 ליטש רעד ןיא ןעמ טלמרּומ סנדישרַאפ .ןּוטעגּפָא טָאה רע סָאװ

 ,לטרעװ ַא ןעמ טגָאז ,'סּופּוצ טשינ טייג החלצה יד, .םיא ףיוא

 ;לַאטש ןיא םיא ּוצ ןפָארטעג ןיוש טָאה רענייניצ ןייא טשינ

 יב ןיוש ןעמ טָאה לדרעפ ןרילרַאפ ןייא טשינ ןּוא ,ןײרַא

 :לעװ יד ןיא טרָאד טָאה רע סָאװ ,טסײװ רעװ ,ןענופעג םיא

 טָאה םניחּב טשינ !ןרָאי עשרּוחּב יד ןיא ןּוטעגּפָא טכַאנייּב רעד

 ּביײװ סָאד ןּוא ,תורישע ַאזַא ,הלודג ַאזַא :טפָארטשעג טָאג םיא

 .טשינ דניק ןייק טָאה
 ,הקדצ סיורג טיג ,ןייא ןטלעװ רע טסייר טנייה עקַאט

 םירּוחּב-הבישי ,םינדמל רעטנּוא.טציטש ,םיהַא םיחרוא טמענ

 .רָאג םיא טפלעה סע רעּבָא - געט עטסעּב יד םיא ייּב ןּבָאה

 טָאה רע יװ גנַאלױזַא ןּוא .טשינ דניק ןייק טָאה רע ,טשינ

 .לחימ טשינ םיא טָאה טָאג זַא ,ןמיס ַא זיא ,רביק ןייק טשינ

 ,ןעמעננײרַא םיליהּת:הרבח רעד ןיא טשינ םיא ליװ ןעמ .ןעװעג
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 ,טלעג טימ ןומטמ ַא ןטסָאק ןזָאל ףיורעד ךיז ליװ רע שטָאב

 םיא טפלעה סע - ,ןּביירש ןזָאל הרות:רפס ַא ,רחוס:דרעפ רעד

 ,יכדרמ 'ר ןטלַא םעד ןּופ הלּבק ַא טָאה ןעמ םירָאװ ,טשינ רעּבָא

 -גילּב רעד ךיוא .יּבר רעייז ןעװעג זיא סָאװ ,ןייד ןעמּורפ םעד/

 .םע םייּב ייז טימ טנרעלעג טָאה רעכלעוו ,שיּבייל 'ר רעד
 זַא ,םעד חוּכמ טגָאזעגנָא טייל.םיליהת:הרבח יד טָאה ,שיט ןשיצראה
 יז ןעמעװ ,ךיז ןרבח ייז ןעמעװ טימ טיהענּפָא ןייז ןלָאז ייז

 .ןײרַא ךיז ּוצ ןעמענ
 עמּורפ ךס ַא !עיצידַארט טָאה םיליהת:הרבח יד םירָאװ |
 םעניילק ןפיוא ןסיורד ןגיל עכלעוו ,םיקידצ ענעטלַאהַאּב ,ןדיי
 ףעד ןּופ רעריפ.געװ יד ,םייּבר יד ןעװעג ןענעז ,םלוע:תיּב
 טשינ ייז ּוצ ךיז ןעמ ןָאק טכייל ױזַא ,ןיינ ,םיליהת-הרבח
 ַא זיא ןיהַא טגנַאלַאּב סָאװ ,רעד רעּבָא רַאפרעד !ןגירקניײרַא

 ןרעדנַא םעד רענייא טפלעה ןעמ ,ךייר יצ םירִא ,רעגירעייז

 .תלימג ַא ןטייווצ םייּב רענייא טגרָאּב ןעמ ,הרצ:תע ןַא ןיא סױרַא

 הרבח עצנַאג יד טגָאז ,קנַארק ,הלילח ,רעװ טרעװ ןּוא .דסח

 ,ןייז:הלוח:רקבמ םיא טמּוק ןעמ ןּוא ,טנּוזעג ןייז רַאפ םיִליחּת

 ןעמ טָאה ,ןידה:םוי םּוצ ןיהַא טָאג טפּור ,הלילח ,רעמָאט ןּוא
 יד רָאנ קסעתמ ךיז ןענעז םיא טימ -  ארומ ןייק טשינ ךיוא
 יב הטימ רעד רַאּפ טייג הרבח עצנַאג יד ,טייל-םיליהת:הרבח

  טייצ ןדעי ּוצ ןּוא .'!ךלהי וינפל קדצ, :טגָאז ןּוא היול ןייז

 -טענייז רַאּפ םיליהּת םוי ַא טימ םיא ןעמ טנָאמרעד טיײצרָאי

 ןלַאפ טשינ ןעמ טזָאל ,"טַארּב:שַאנ; ַא ,םענעגייא ןַא .ןגעוו

 ..!טלעװ רענעי ףױא טשינ ןּוא טלעװ רעד ףיוא טשינ
 'טשרע ,ןסײּבנָא םייּב טציז לאיחי ןעװ ,לָאמַא טפערט

 לָאמַא יװ ,לזייר ןּוא ,ןעמּוקעגמײהַא שרדמה-תיּב ןּופ סָאװ-רָאנ

 ,ךּורּב 'ר ןכש רעד ןיײרַא-טמּוק ,לכיק םייּב טייטש ,רעטּומ ןייז

 ןעװעג לָאטסנעד זיא עכּורעיװַאז.יינש ַא םירָאװ ,טיײנשרַאפ-סיײװ

 .ןטָאשרַאפ סייװ זיא טלעװ יד !ןטיהּפָא טָאג לָאז ,ןסיורדניא

 ?ןיילק .ךּורּב 'ר ןעװעג ךיוא זיא ױזַא ,טלעװ יד יװ ױזַא ןּוא

 ןּבָאה רימ סָאװ ,ןרָאי עלַא יד ךרוד לדיי סָאד זיא ןרָאװעג

 *טלַא רע זיא לָאמַא !ןיינ !טלַא .טלַא ןּוא ,ןעזעג טשינ םיא

 .עג רע ןיא ױזַא רָאנ ,טלַא טשינ רעמ רע זיא טנייה ,ןעװעג

 ןייז זיא ױזַא ,ןעװעג גידנעטש רע זיא ױזַא ,ןרַאװעג-ןריוּב
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 ,עלעּפעק סייװ ַא טימ ,ןּפמּורשעגנייא -- דנַאטשּוצ רעכעלריטַאנ
 יי | | ,ּבױט ַא יוװ

 -- ,טסע ןּוא טציז רענעי ןעװ ,רע טגָאז -- ,לאיחי --
 !לאיחי ,טכעלש זיא סע .טּוג טשינ ןיא סע

 ךיז טכיילּב םינּפ סָאד ,ןקָארשרעד לאיחי ךָאד טרעװ
 | ,לדרעּב ןצרַאװש ןגידנּור ןייז ןּופ סױרַא

 ?ךּורּב 'ר ,ןעשעג ןיא סָאװ --
 טשינ ןיא ,לארשי ,ןַאמ:םיליהּת הרבח רעזנּוא טימ --

 ,ץכערק ַא טימ ךּורּב 'ר טרעפטנע -- ,טּוג
 :עג ןיא סע סָאװ ,ךָאנ טליצרעד ךּורּב 'ר רעדייא ןּוא

 ;ורעגסיוא םעד טימ לארשי 'ר רעכיוה רעד ןײרַא.טמּוק ,ןעש
 רע טעז לעמ קַאז ַא ןיא יװ ,ןצנַאגניא טײנשַאּב ,גיוא םענענ
 רעד .טנײװ רע ןּוא ,טנַאה רעד ןיא שטיײּב רעד טימ סא
 טשינ םיא ןעניו ןרערט יד ןּוא ,טנײװ דיי רעכיוה רעטלַא
 ,גיוא םענענורעגסיוא םעד ןּופ רָאנ ,ןגידנעעז ןּופ

 !לארשי 'ר ,לארשי 'ר --
 ;עג ,ךעּבענ ,םיא ןיא ,הסנרּפ עגיצנייא יד ,לדרעפ סָאד

 ,געװ רעמָאדַאר ןפיוא עכּורעיװַאז רעד ןיא ןלַאּפ
 ןּוא סעּברָאט רָאּפ ַא ןעמענ ןיוש ךיא ןָאק טציא --

 סעּפע רָאנ רימ ןלעװ ײז ןעװ ,רעזיה יד רעּביא ןײגמורַא
 ! ןּבעג

 ,קעלפיטּולּב ןטיור ןייז ןּופ םיא ןעניר ןרערט יד ןוא
 .גיוא ןדנילּב ןייז טימ טנייװ לארשי

 !ןפלעה םיא טסזּומ ּוד - ,ךּורּב 'ר טגָאז -- ,לאיחי --
 םיא טצוד ,םיליהּת'הרבח רעד ןּופ יּבר רעד זיא לאיחי שטָאכ
 ,רוֹוג םיא ףױא זיא לאיחי רָאנ ,טשינ סע ליװ רע .ךורּב 'ר

 יּפָא רָאנ לעװ ךיא !ןפלעה םיא ךיא ןָאק יױזַאײװ --
 ןּוא ןײרַא:טנַאה רעד ןיא לכיט סָאד ןעמענ ךיא לעװ ,ןשטנעּב
 / ,לאיחי טגָאז -- ..טָאטש רעד רעּביא ןײג לעװ

 טגָאז -- ,לאיחי ,ןפלעה טשינרָאג ריד טעװ סָאד .ןיינ --
 זיא טָאטש יד ?ןּבעג סעטע טנײה ריד טעװ רעװ -- ,ךורּב 'ר
 .עגילדה:לידּב ןעמעלַא טָאה ,רעטניװ רעד ,ןלזג רעד ,םירָא
 ןיא סע 3 ךרעפ ַא ףיוא ןעמענפינוצ ּוטסעװ יװ ןּוא ,טלעטש
 {טלעג טימ ןומטמ ַא ךָאד
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 *רַאפ לאיהי טגערפ -- 1 ןּוט ךיא לָאז ןעד סָאװ רָאנ --

 ,טלפייווצ
 .טסליװ ּוד זַא ,ןפלעה םיא טסנָאק ּוד --

 .לאיחי טגערפ - ? ױזַאיװ --
 ,דרעּפ ַא ןּבעג םיא ליו רעלדנעה.דרעפ רעד גילעז --

 ּודניק ַא ןּבָאה טעװ ּבײװ ןיז זַא ,ןגָאװצ םיא טסלָאז ּוד רָאג

 -- .ךײלּב לאיחי טרעװ -- !ןגָאזּוצ םיא לָאז ךיא --

 -זךַאז ַאזַא ןגָאזּוצ ןענָאק לָאז ךיא זַא ,יּבר ַא ,ךיא ןיּב סָאװ

 .לאיחי טגָאז
 : ּפָא טשינ טזָאל ךּורּב 'ר
 טײטש סע ,ןפלעה דיי םעד ּוטסנָאק ,טסליװ ּוד זַא --

 ,םיקיוצ יד ןופ תושקּב עלַא סיוא:טריפ טָאג זַא ,ךָאד

 ! קידצ ןײק טשינ ךָאד ןיּב ךיא רעּבָא --
 ףלײה -- .ךורּב 'ר טגָאז -- ! טס ב ּוד !טסיּב ּוד --

 ,ךעּבענ ,רע טעװ סָאװ ,םיא ףיוא תונמחר ַא ןיא סע ,דיי םעד

 ,ןלַאפעג ןיא רעּבעג-הסנרּפ רעגיצנייא ןייז ; ןּוט טציא

 :טנײװ ןּוא לארשי טייטש ָאד ןּוא
 ןּופ ךיז ןסיג ןרערט יד ןּוא -- !רימ ףלעה ,יּבר --

 סָאװ !ױזַא ,טָאג ,ךימ ּוטטּפָארטש סָאװרַאפ -- ,גיוא ןדנילּב

 ; ןוטעג ךיא ּבָאה
 "יד סיוא-טנערּב גיוא דנילּב סלארשי ןּופ רערט יד ןּוא

 ףעדנילּב ןיז טימ טָאג טגידלושַאּב לארשי .טָאג ןגעג הלוע

 | .רערט
 !לארשי 'ר ,ױזַא טשינ טדער --
 ךימ טגָאלש טָאג 1 ןדער טשינ ךיא לָאז סָאװרַאפ --

 ןצמעננָא רימ רַאפ ךיז לָאז רעװ ,ָאטשינ רענײק ןיא סע ןּוא

 .צ ךּורְּב טמיטש -- ! טכער ךָאד טָאה לארשי 'ר --

 ,ןּבײל יװצ יד ןשיװצ ןסירעצ ץרַאה סלאיחי טרעװ

 ,ןלארשי ןּוא טָאג ןשיװצ
 ןדע- לע  ךיא -- ,רע עגָאז -- ,לארשי 'ר ,טמּוק --

 ַא - ..ןּוט 0? ףע טעװ רשפא ,ןטעּב םיא לעװ ךיא ,ןגילעז טימ

 ןײמ ןיא טײ:) "רסחא אלו יצֹור 'ה, :ןײא םיא טלַאפ קוסּפ

 ךוטסאפ רעד זיא טָאג ,(ןלעפ טשינרָאג טעװ רימ ,ךוטסַאּפ

 יקוסּפ רעד :ךעלעפֶצש עניו ּביל ךָאד רע טָאה ,לאושי ןּופ
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 ךיא ,טמּוק -- : שזַארוק םיא טיג ,ןלַאפעגנײא םיא ןיא סָאװ
 ,ןּוט סע טעװ רע ,ןטעּב םיא ףעװ ךיא .גילעז ּוצ ןײג לעװ
 !ןּוט סע טעװ רע ,סײװ ךיא

 טײטש רע .,ָאד ןיא רע ,ןײג טשינרָאג טספרַאדַאּב --
 !ריד ּוצ ןײגּוצנײרַא ארומ רָאנ טָאה רע ,ריט ןייד רעטניה

 'ר ,ןײרַא םיא טפּור ? ארֹומ רע טָאה סָאװרַאפ --
 | { ךורּב

 רַאפ גילעז די רעד ןיוש טײטש םּורַאטּונימ ַא ןיא
 ןיא סָאװ ,לדרעּב םענעריושעג גידנּור.ּבלַאה םעד טימ .םיא
 עסיורג עניײז ןיא ,תורקפה עסױרג ַא טײצ ענעי רַאפ ןעווצ;
 טימ םיא ּוצ טגָאז ןּוא ףױא לאיחי ךיז טלעטש ,טעװעלָאכ
 :השקּב סיורג

 ;נֹוּבר רעד ןּוא ,דרעפ ַא ןלארשי 'ר טיג ,דײ 'ר --
 רעיא ןייז;אלממ ןוא ןפלעה רַאפרעד ךײא טעװ םלֹוע .לש
 | !השקּב

 רעד ,טײטש רע רָאנ ,טשינרָאג טשרעוצ רע טרעפטנע
 לגילעז, ןפּורעג לָאמַא טָאה ןעמ ןכלעװ ,רחוכידרעפ גילעז ,גנוי
 ןיא ךָאנ םיא ןגיל ןרָאײזוּבָאל יד .טנַאװ יד יװ ְךיילּב ,"בנג
 ןּופ רעטכָאט רעד טימ טַאהעג:הנותח טָאה רע טײצ רָאנ ,םינּפ
 טלשטנעמ ,סרעװעשטיר ןרהַא 'ר ,רחֹוס:האובּת םענעמּוקעגּפָא םעד
 ןטימ טייג ,ךיילג ןטייל טימ ןיז ליװ ,לגילעז ,סיוא ךיז רע
 ףע  .תוּבדנ ענייש טיג ,ןענעװַאד ןײרַא;לּוש רעד ןיא רעװש
 .טמּוק סָאװ רָאנ .תיבה-לעב ַא רַאנ ןטלַאה םיא לָאז ןעמ ,ליװ
 ,טָאג טסייװ םּתסהןמ !טשינ "עדניק ןייק טָאה רע זַא ,סױרַא
 ןגיוא ערַאק ענײז ,ןלא חי רַאפ רע טײטש ,טוט רע סָאװ
 טלמַאטש רע ןּוא םינּפ סלאיחי ןָא ןָא ךיז ןעגנעה ,ןסָאגעצ ןרעװ
 ;סױרַא

 טגױּב -- .םניחּב טשינ ךימ טּפָארטש טָאג .טרעװ טשינ סע ןיִּב ךיא זַא ,סײװ ךיא ,סײװ ךיא ןי | רעגילייה --
 ,רימ טפלעה -- ּפָאק ןײז ,שטנעמ רצסירג רעד ,ֿפָארַא רע
 !ןײז ּוצ ןדי טימ דיי ַא קירוצ ,יּבר

 םעד ףיוא תונמחר טימ ןסָאגעגנָא ץרַאה סלאיחי טרעװ
 . ,דגיק ןרילרַאפ ַא יװ ,טײטש סָאװ ,שטנעמ ןקרַאטש ןכיוה
 ,טעּבעג ןיא טנעה יד םיא ּוצ סיוא.טקערטש ןוא
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 טײטש -- !רימ טגָאז ,רימ טגָאז ?דיי ,ךייא זיא סָאװ --

 טימ ןײרַא-םינּפ ןיא םיא טקּוק ןּוא םיא ןּבענ לאיחי ןיוש

 !ןפלעה טָאג ךײא לָאז סָאװ -- ,ןגיוא עמירַאװ

 לָאז טָאג זַא ,ןרעװןּבעגרַאפ ןלָאז דניז עניימ זַא --

 ײז ןלָאז ,יּבר ,ןָאק ךיא סָאװ ץלַא ּוט ךיא .ןייז .לחֹומ רימ

 ,תיּב ןיא טכיל ,סיוא ךיא טלַאה םירוחּב-הבישי יירד ! ןגָאז

 ,הבדנ ַא ןעמ ףרַאדַאּב רעמָאט ןּוא ,רעטנּורַא ךיא קיש שרדמה

 סע סָאװ ,סָאד ןּוא .ענעשעק רעד ףיא רעװש טשינ ךיא ןיּב

 - ןפלעה טָאג רימ לָאז ױזַא ,ָאטשינ ןיוש ןיא ,יּבר ןעװעג זיא

 ,לױמ ןיימ ןיא ןײרַא טשינ טמּוק טיורּב לקיטש ןייק ! ןסעגרַאפ

 רע טזײװ -- ,טנידרַאפ רעגניפ יד ןּופ רשּכ טשינ זיא סָאװ

 ןרעװיטקיטשרעד ךיא לָאז ,טשינ ןַא -- ,טנעה ענייז ףיוא

 ךיא .ןסײה רימ טעװ ריא סָאװ ,ןּוט ץלַא לעװ ךיא !ייּברעד

 סימ ךימ יז ןלָאז ןוא ,ןגײלקעװַא שרדמה-תיּב ןרַאפ ךיז לעװ

 רעד רעּביא לעװ ךיא ,ןעײּפש רימ םינּפ ןיא ,ןטערט סיפ יד

 רעד זיא גנַאל יװ !יּבר ,ןסײה רימ טעװ ריא זַא ,ןייג הנידמ

 ןײמ טשינ ךָאד ןָאק ךיא !ןגָאלּפ ךיז לָאז ךיא זַא ,רועיש

 ןּוא ,הנותח רעד ךָאנ רָאי ןּביז .יּבר ,ןקּוק ןגיוא יד ןיא ּבײװ

 .ןגצװ ןשטנעמ ןטכַארט סָאװ .טשינ דניק ןייק ךָאנ ּבָאה ךיא

 יגײא ןייז לָאז ךיא זַא ,ױזַא ךימ רע טּפָארטש סָאװרַאפ ? רימ

 ,ןײטשסיוא טשינ ןרערט עריא ךָאד ןָאק ךיא !םיוּב ַא יװ םַאז

 טגָאז ,ריד רעּביא, ,ןטינשעצ רימ ךָאד טרעװ ץרַאה סָאד .יּבר

 ןשטנעמ רַאפ הּפרח ַא רימ ךָאד ןיא סע "!דניז ענייד רעּביא ,יז

 -- ,סשינ ךיז ךיא םעש ,יּבר ,ךייא רַאפ רעּבָא ,ןלייצרעד ּוצ

 ךימ ךָאד טזָאל יז - ,םיטש ןײז טגירעדינרעד דיי רעד ןּוא

 .ריוּבעג ריד ןופ טעװ ,יז טגָאז ,ןלזג ַא, .יךיז ּוצ ּוצ טשינ

 ,שטנעמ רעגילײה ,ױא !יּבר ,טכער טָאה יז ןּוא ..!"ןרעװ

 טעװ ּבײװ ןימ ןזַא .,ןייז.לחֹומ רימ לָאז טָאג זַא ,ױזַא טכַאמ

 .עג-לחומ רימ טָאה טָאג זַא ,ןסיװ ךיא לעװ ,ןּבָאה דניק ַא

 ! ךײלג ןדיי טימ דיי ַא ןיּב ךיא ןּוא ,ןעװ

 ,הבוי ןסיורג םעד ןײרַא;םינּפ ןיא טקיקעג טָאה לאיחי

 רעּביא ןסָאגעג ןרערט טציא ךיז ןּבָאה סע ןגיוא סנעמעװ ןופ

 .עגטימ םיא טָאה רע ,םינּפ קרַאטש ,גישיילפ ,טנערּבענּפָא ןייז

 ןיא ןיא ,לאיחי ,ןייֵלַא רע יװ ,רָאג סע ןיא גנַאליװ .טליפ
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 ?וייר ,ןפלָאהעג טָאג ןיוש טָאה ןײלַא םיא !ןעװעג טוה רעד
 יװ ,טליפעג טָאה לאיחי ןּוא ,ןרָאװעג-גידעגָארט לזמ טימ ןיא
 ןפיוא סױרַא זיא ,ןעקנּורטעג טָאהעג ךיז טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא

 סָאװ ,ןטייװצ ַא ןּופ ייושעג סָאד רע טרעה טציא ןּוא ,גערּב
 םי ןיא טײרַאּב זיא לאיחי ןּוא *!ךימ עװעטַאר, :ךיז טקנירט

 ןסיװ ּוצ וליּפֲא ,ןעװעטַאר ּוצ ןטײװצ םעד ןעגנירּפשּוצנײרַא

 טָאג םיא לָאז סָאװרַאפ ןּוא ,ןלעטשּוצניא לָאמַאכָאנ ןּבעל ןײיז

 םיהלא-םלצ רעד זַא ,רע טנעקרעד םינּפ ןייז ןיא 1{ ןפלעה טשינ
 ןיא דנואװ יד יװ ,שממ טעז רע ,םיא 'יּב סיוא ךיז טרעטייל

 טפלעה ,ןוט.הבושּת ליװ שטנעמ ַא ןעװ ןּוא .ךיז טלייה ץרַאה
 .ןּוא ,תונמחר ןּופ טָאג ַא ןיא טָאג ןּוא ,למיה ןּופ םיא ןעמ
 .ענייז ןּופ ןענרעלּפָא ךיז לָאז ןעמ זַא ,ןסײהעג רע טָאה זנוא
 ..רע יװ ,גידתונמחר ןייז ןּוא תודמ

 ,ךיא רעכיזרַאפ ךיא ,ןפלעה ךייא טעװ טָאג ,דײ 'ר -

 ןּוא ףיוא לאיחי ךיז טּבױה .- !ןפלעה ךײא טעװ טָאג זַא
 ,לסקַא סדיי ןפיוא טנעה ענייז ףױרַא;טגײק

 ןייז ךיא לעװ ,ןגָאזוצ רימ טעװ ריא זַא ,ןיורק .יּבר --
 רענרעזײא ןַא ףױא ךיא לעװ ,רעכיז ןײז ךיא לעװ ,גיאוד
 ;יױרג רעד טקערטש -- ,ךיא טעּב ךיא ,ןיורק-יּבר !ןייג קירּב
 לָאז ךיא ןַא ,ױזַא טכַאמ - ,סיוא טנעה יד םיא ּוצ גנוי רעס

 | | ! ןרעװ:טכירעגפיוא
 !ןפלעה ךיא טעװ טָאג ןַא ,ּוצ ךיײא ךָאד גָאז ךיא --

 סעּפע ליװ ךיא !ליװ ךיא סָאװ ,טסייװ ריא !יּבר ,ןיינ --

 סעּפע ןיּב ךיא זַא ,ןסיװ לָאז ךיא ןַא ,טנַאה רעד ןיא ןּבָאה

 | !ןעװעג:לחֹומ רימ טָאה טָאג זַא ,טרעװ

 ךײי םעד טעװ טָאג זַא ,רעכיז ױזַא ןעװעג ןיא לאיחי
 סָאװ ,טרעדנּואװעג ךיז טָאה רע זַא ,ןפלעה םיא ןּוא ןייז-לחומ
 ןעד טָאה ,טשינ סָאד טסײװ ןּוא טשינ סָאד טליפ דיי רעד
 רעסעּב רע ןיא סָאװ טימ ?ןפלָאהעג טשינ ,ןלאיחי ,םיא טָאג
 יִעג טימ ןפּורעגנָא ךיז טָאה רע ןּוא !דיי ןרעדנַא ןַא ןּופ

 ; רעזייּב

 רַאפ טָאג ךייא ךיא לָאז 1ךעלטנגייא ,ריא טליװ סָאװ --

 רַאפ טלוע;לשיונוּבר םעד ךייא ּביג ךיא ,טּוג ;ןּבעג ןוּכשמ ַא
 בײװ רעיא ןּוא טכירעגפױא ןרעװ טעװ ריא זַא ,ןוּכשמ ַא

 ,25 ,ךיי*םיליהת רעד ,שַא םולש
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 סלא'חי --1 ןדירפּוצ טציא ןיוש ריא טנעז ! דניק ַא ןּבָאה טעװ |

 .קאה ַא ןּופ ּפעלק יד יװ טכליהעגּפָא ןּבָאה רעטרעװ

 ,ןפָארטעג קַאה ַא טימ יװ ןגילעז ךיוא ןּכָאה יײז ןוא

 יד !ןוּכעמ ַא רַאפ טָאג -- ךײלב:טיױט ןעװעג ןיא גנוי רעד
 רע יװ ,ןעזעגסיוא טָאה סע ,טנפעעג ךיז ןּבָאה ענייז ןּפיל
 םעד טּפַאכעגנָא רע טָאה גנילצולּפ ,ןגָאז סעּפע טלָאװעג טלָאװ

 ;םערָא םייּב גיטפעה לארשי ןדנילּב

 עטסעּב סָאד סיוא ךײא טכוו !טמּוק ,לארשי 'ר --
 ..!לַאטש ןּופ דרעפ

 טָאה רע סָאװ ,טּפַאכעג לאיחי ךיז טָאה רעטעּפש טשרע

 *יעג טָאה רע .ןעמינעגמּורַא םיא טָאה קערש ַא .ןוטעגּפָא ָאד
 ,ןרָאװעג:ןעגנַאטעג ץענ ַא ןיא טלָאװ רע יװ ,ליפעג סָאד טַאה

 טָאה רע ,ןגירקסיױרַא רעמ סשינ ןיש ךיז ןָאק רע ןענַאװנופ

 { טנוּכשמרַאפ טָאג

 ףעטראה רעד ףיוא םינּפ ןטימ ןגעלעג רע זיא טכַאניײּב

 ,טאהעג הטרח ןּוא טסּורּב רעד ןיא ךיז טּכַאלקעג ,עגָאלדָאּפ
 טּוג טשינ ךיז ןָאק סָאד ןַא ,טגָאזעג םיא טָאה ליפעגרָאפ ַא

 .4 ןװאויּפוצסיוא םלוע.לש-ונוּבר םעד טגַאװעג טָאה רע ! ןגידנע

 ,געװ רעד ןיא סע ןעלרעפעג יװ ,ןײא טשרע רע טעז טציא

 .ןוָאל טלָאװעג ךיז טָאה רע ןכלעװ ףיוא

 !קצָאק ןײק ןרָאפ :קנַאדעג ַא ןלַאפעגניא םיא ןיא סע

 ךָאד רע ןָאק ,ןעזעג טשינ גנַאל רעטָאּפ םעד ןיוש טָאה רע

 םעד ץוחא ןיא .בַא:דֹוּביּכ ןייזיםייקמ ןּוא ןצּונסיוא סָאד טציא
 :נענ 'ר ןיּבר רעקצָאק ןּופ ףייה יד ןסעּב טלָאװעג רע טָאה

 ,ןעמָאנ סטָאג ןיא יּבעגעג טָאה רע סָאװ ,החטבה יד זַא ,עלעד
 -סיױא רע טָאה טעּבעג ןּוא טסגנַא ליפ טימ ,ןרעװ:םיוקמ לָאז

 סלַא טלָאזעג טָאה רע זָאװ ןגילעז רַאפ לטיװק ַא ןּבירשעג

 ..ןיִּבר םעד ןעגנַאלרעד רעלדנעה:דרעפ םעד ןּופ השקּב

 ,ןטילש םּוצ טײלנַאּב ןיאיחי טָאה ךּורּב 'ר רעניילק רעד

 טלַאזעג לסייו רענעריורפעג:טסעפ רעד רעּביא םיא טָאה סָאװ

 עדנגלָאפ טימ םיא טימ ךיז טנגצזעג ןּוא קצָאק ןייק ןריפקעװַא

 ְׂ : רעטרעוו
 +תודמ סגטַאט ןײד טשינ ּבַָאה ,לאיתי ,סיוא:רעה --
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 ,טשינ סעגרַאפ !ןעמּוק ריד ךָאנ טעװ ןעמ זיּב ,טשינ טרַאװ
 !עטַאט ַא ןצרּוק ןיא ףליה סטָאג טימ טסרעװ ןײלַא ּוד זַא

 טָאה םיליהת'הרבח ןּופ ךילגטימ ןּוא ןכש רעטלַא סלַא
 ?רעד ּוצ םעד ןָא ןלאיחי טכער סָאד ןעמּונעג ךּורּב 'ר ךיז
 ..יןענָאמ

 .ןטילש םעד טקוקעגכָאנ םּוטִש טָאה לזייר
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 8 5טיּפַא ק

 טָאג ןּומ ןלייפ יד

 .עגפיוא ןּוז ןייז טָאה השמ-ךּורּב זַא ,ןגָאז טשינ ןָאק ןעמ
 טשינ םיא טָאה רע יװ םעדכָאנ ,סמערָא ענעפָא טימ ןעמּונ
 יטש ַא ןרָאװעג ךָאד זיא רע ןּוא -- .טייצ עגנַאל ַאזַא ןעזעג
 זיא רע סָאװ ,סָאד זןיא רקיע רעד ןּוא ,ךיוא שטנעמ עלעק
 ןעמ טשינ ;ןליװ ןטּוג םענעגייא ןייז טימ קצָאק ןייק ןעמּוקעג-
 טרעהעג טַאהעג ןיוש טָאה השמ-ךּורּב ,ןפּור טפרַאדעג םיא טָאה
 ןּוא .ףרָאד ןפיוא םישעמ סלאיחי ןגעװ שיווייפ 'ר רידי ןייז ןופ
 ןיא ,טעשטּומעלַאּב רע סָאװ ,ןלעפענ טשינרָאג םיא זיא סע
 ;סנייטש'מ ,טייל:םיליהּת-הרבח ,ןעגנּוי-עּבָארג יד ייּב יּבר ַא ןרָאװעג
 .האנה השעמ:תעשג ךיוא םיא סע טָאה ,םּורַא-רעדיװ ,טגָאזעג
 טימ ןעגנַאגרעד רע ןיא רשפא !טסיײװ רעװ ,רשפא ,ןּוטעג
 ומלוע הנוק שי, :טיײטש סע יװ !גנּורּפש ןייא ךרּוד ,לָאמנייא
 .ןּוא-ןרָאי ןטעּברַא ףרַאדַאּב רענייא סָאװ ףיוא ,סָאד-"תחא העשּב
 ןּבָאה ליפ .גנּויּפש ןייא טימ ןכיירגרעד רערעדנַא ןַא ןָאק ,ןרָאי
 טימ דלַאּב ןיש סע ןיא סָאװ רעּבָא ,ןּבױהעגנָא ױזַא ךָאד
 ַא רַאפ דלַאּב זיא סָאװ ןּוא ?תוונע יד ןיא ּואְװ ? םיתפומ
 טסייוװ ןעמ זַא ןּוא ? ןעגנּוי-עּבָארג הרבח ַא ייּב עװטסיּבר ןעוװַארּפ
 ןיא ָאד ,רימ !ןקיױּפסױא דלַאּב סע ןעמ ףרַאדַאּב ,סעּפע ןיוש
 ןגעװ ערעדנַא ּוצ טניואועג ןענעז ,קצָאק

 רעטָאפ רעד זיא -- ! ריד ןּופ ךיא רעה םישעמ ענייש --
 ,ןעגנּוײעּבַצרג רַאפ יּבר ַא טרעװ ןעמ זַא ,יאדוַא -- ,ןלאיחי דּבכמ
 םתסהןמ ךָאד ןעמ טלַאפ ,םיסינ ןזײװַאּב דלַאּב ךָאד ןעמ זזמי
 ? ךַאז ַאזַא רעטנוא ךיז ןעמ טלעטש יװ ,רָאנ גערפ ךיא ,ןײרַא
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 ,קצָאק ןיא ָאד ,רימ ? סָאװ ןיא ,סעּפע ןיוש טסייװ ןעמ זַא ןּוא
 יי ערה:רצי םעד ןייא רימ ןטלַאה ךָאד ןּוא ,סעּפע ךיוא ןסייוו

 ,זיא ןיד רעד יװ ,רעטָאּפ ןרַאפ ןענַאטשעג ןיא לאיחי |
 ענייז ןעמּונעג;בילרַאפ טָאה ןּוא ,רַאה ןייז רַאפ טכענק ַא יװ
 רָאּפ יד ךרוד ,השמ:ךּורּב 'ר ,ןרָאװעג;טלַא זיא רע ,דייר:ףָארטש
 +עגסיוא םיא ןענעז ּפָאק ןּופ רָאה יד .ןקז ַא ןיוש טעמּכ ,רָאי
 .עגרעּביא טשינ רעמ .ןטפּול רעד ןיא יװ ,ןטלַאהעג ךיז ,ןכָארק
 יװ ,ןטלַאהעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,תואיּפ עגנַאל ערעטיש יד רָאנ ןּבילּב
 ןּבילּבעגרעּביא רָאנ ןענעז דרָאּב רעיורג רעד ןּופ .ןטפּול רעד ןיא
 יּוצ ךיז ןּבָאה ןדלָארט:תואיּפ רעקיטש .ןברוח ַא ךָאנ יװ ,ןטשער
 .סיוא ,סנּפָארט טימ טפירטעג ,דרעּבנקַאּב יד טימ טּפינקעגנעמַאז
 ,ןעזעגסיוא טָאה סע .ןעװַארּפ:הוקמ ןגידנעטש ןּופ ענעגָאװצעג
 ןייק רָאג טלָאװ ןייּבױטעלעקס םעד ןּוא רָאה יר ןשיװצ יװ
 טעלעקס:םינּפ ַא ,ןעװעג טשינ טוה ןֹּוא שיילפ ןּופ הציחמ
 ךיא ,ןעװעג טשינ ןיא רע טלַא יװ רעּבָא ,רָאה טימ ןסקַאװַאּב
 ןיא ןסקַאװ סָאד ,עטַאט רעד ,ןסקַאװעגסױא רעכעה ךָאנ רע
 .טיצ סָאװ ,טסייג ןיא ןסקַאװ .ַא ןיא רעטלע רעד
 -יטָאג ַא יװ ,ךיה רעד ןיא םיא טּפעלש ןּוא רעּפרעק םעד סיוא
 סע .ןקוקפױרַא ןטַאט םּוצ טזּומעג טָאה לאיחי .םערּוט רעש
 ןטימ ןױש טקעטש עטַאט רעד זַא ,ןזיועגסיוא םיא ךיז טָאה
 | .ןעלמיה יד ןיא ּפָאק

 ,וָאשַאמָאט ןיא לָאמַא יװ ,ןעוװעג טשינ זיא עסַאט רעד
 ,קצָאק ןיִא ןיוש זיא ןעמ .עיולּבו;עּורק ,ןסילשעגּפָא-ןּוא:ןסירענּפָא
 םּוצ טמּוק סָאװ ,טלעװ ַא ןּופ טגײלַאּב טרעװ ףױה רעד ןּוא
 ןּוא הרוּת ןיא ןלױּפ ןיא סעּפע ָאד רָאנ זיא סָאװ ,ץלַא .ןיּבר
 ,הנּותח רעד ךָאנ ןַאמרעגנּוי רעדעי ,קצָאק ןיא טציז ,תודיסח ןיא
 רעשידיסח רעד ּוצ ןעגנַאלַאּב ּוצ עיציּבמַא יד רָאנ טָאה רע זַא
 סע ןּוא ,קצָאק ןיק טמּוק ,06 טשינ סע טָאה רעװ ןּוא טלעוװ
 טָאה ןעמ סָאוו ,ןרָאי עגילָאמַא יד ןיא יו ,רעמ שינ ןיוש זיא
 יב טציז רע ,"טשינ ךיז טשימ, יּבר רעד .םיריבג ןּבירטעג
 לדוד 'ר ןּוז ןייז םיא רַאפ טריפ ןריפ ןּוא לזייה ןייז ןיא ךיז
 .םירָאװ ,םידיגנ יד ּוצ-טיצ ןעמ ,הּברדַא ןּוא ,םיברּוקמ יד ןּוא
 .םידיסח עכייר יד ןגרָאזַאּב .טסקַאװ ,ערה?ןיע ןָא ,ףיוה רעד
 סעּפע ךָאר זיא השמ-ךּורּב ןּוא ,ןגיטיונ םעלַא טימ ןיּבר םעד
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 -- ,טייקגיניילק ַא .קצָאק ןיא סרעציז-שיט עטסטלע יד ןּופ רענייא
 !םנּוּב 'ר ןיּבר םּוצ ךָאנ ןרָאפעג !ךָאנ רעכסישּפ רעטלַא ןַא

 יו ןּוא ,ברוקמ רעטנָאנ ַא השמ-ךּורֹּב זיא ןיּבר םייּב
 ןכָאװרעדניא ּוליפַא ןּוטעגנָא ןיוש רע טייג ,םענייא  ַאזַא רַאּפ
 ןַא יו ,טייקנירג רַאפ עקַאט טקנַאלּב יז .,עצעּפישז ענעדייז ַא
 טרָאפ רעּבָא ; סנגיוּבעלע ענעּבירעגסױא טימ ,ךעלּב עטצּונעגּפָא
 זיא סָאװ ,למיירטש ַא טגָארט רע ןּוא .עצעּפישז ענעדייז ַא

 ,רָאה ּפָאק רעָארג ןייז יו טקנוּפ ,ןכָארקעגסױא
 ןַא רַאפ ןייטש ףיַאד רע יו ,ןטַאט ןרַאפ לאיחי טייטש

 םעד רע טגיוּב בַא;דּוּבּכ ּבילּוצ ,ןטַאט ַא רַאפ ןּוא דיסח ןטלַא
 ןּוא ,לגניי ןסימשענּפָא ןיילק ַא וו ,דרע רעד ּוצ ּפָארַא ּפָאק
 : רייוסיוא סרעטָאפ םעד ּביל רַאפ טמענ

 ַא סעּפע טסָאה ?רעה ךיא סָאװ ,השעמ ַא רַאפ סע זיא סָאװ ןּוא --
 ּוטסיּב רעו ;?ּוצ:טגָאז ןעמ טסייה סָאװ !םינּב טגָאזעגּוצ ריי
 ,לש=ונוּבר םעד רעטנּוא ךיד טסלעטש ּוד זַא ,וטסיּב סָאװ ןּוא
 ; ןענוּכשמרַאפ ּוצ םלוע

 .תונמחר סיוא ןּוטעג סע ּבָאה ךיא ,עטַאט --
 .רעזייּבעג טימ השמ-:ךּורּב טמּורּב -- ? תונמחר סיוא --
 םעד ןגָארטרעּביא טנָאקעג טשינ ּבָאה ךיא ,עטַאט ,ָאי --

 םיא טעוו םלוע:לש-ונוּבר רעד זַא ,רעכיז ןיּב ךיא .רעצ סדיי
 ! םימחר.לא ןַא ךָאד זיא רע .ןפלעה

 טימ רעטָאּפ רעד לָאמַאכָאנ רעּביא-טרזח -- ? תונמחר --
 ?גָאטלױאװ ןיא ָאד ךיז ןדָאּב רימ זַא ,ּוטסניימ -- ,תומּוערּת
 ריד ךיא לעװ םּוק ,ןרערט עשידיי ןיא ןעקנורטרַאפ ןרעװ רימ
 ..!ךָאד ןּוא .ןרערט עשידיי טסייה סע סָאװ ,ןזייוו

 ;עג םּוטש ,ץַאז םעד טגידנערַאפ טשינ טָאה השמ-ךּורּב
 :תיּב ןגידשער ןסיורג ןּופ םיא טריפעגסױרַא ןּוא ןלאיחי ןעמּונ
 סניּבר ןיא ,ךערּפשעג סָאד טריפעג ןּבָאה ייז ֹואװ ,שרדמה
 .ןײרַאףיוה

 ןעװעג זיא סָאװ ,טרָא סָאד ןפּורעג ןעמ טָאה ?ףיוה,
 ,גיסעמנַאלּפ טיוּבעג טשינ ,ןרעמַאק ענרעצליה טימ טלעטשעגנָא
 .ףריויעגנָא ,ןפרָאװעגּפױרַא ןרעדנַא םעד ףױא סנייא רָאנ
 .עגּוצ רעמַאק ַא ךָאנ ,טושּפ ,ןעמ טָאה ,ןרָאװעג;גנע ןיא סע זַא
 ,ּפָא ןגָאה ןוא הציחמ ַא ןעװעג ןענעז ןרעמַאק יד .טלעטשעג
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 .ידנעקנָאל רעטייו רעגידנסיורד רעד ןּופ ףיה םעד טמיוצעג
 .ּבלַאה טגיילעגנָא ןעװעג ןענעז ןרעמַאק יד ןיא .טלעװ רעג
 ןיא לָאמ ןייא ןשױט טגעלפ ןעמ סָאװ ,קעז-יורטש עטליופרַאפ
 ןעוװעג זיא ןיּבר םּוצ ףױלעגנָא סָאד ןעװ ,הנשה-שאר ףיױא ,רָאי
 .עלטכטַאנ סלַא טנידעג ןּבָאה ןרעמַאק יד םירָאװ ,סיורג רעייז
 טרָא ןייק ןענופעג טשינ ןּבָאה סָאװ ,םידיסח עמירָא רַאפ סרעג
 רעסיורג רעד ,טָאטש רעד ןּופ תוינסכַא עטצעזַאּב.לּופ יד ןיא
 .בוט:םוי ּוצ בוט:םוי ןּופ ןעװעג רָאנ זיא םידיסח ןֹופ ףױלעגנָא
 .עגפיוא ןרעמַאק יד ןיא ךיז ןּבָאה ,טייצ:ןשיװצ רעד ןיא ,טציא
 ןּופ טערּב.ליצ סָאד רַאפ טכַאמעג סָאה טָאג עכלעװ ,יד ןטלַאה
 געװ רעייזע :קּוסּפ רעד טגָאז סע עכלעװ ףיױא ,יד ; ןלייפ ענייז
 :כָאנ יז טעװ ךאלמ סטָאג ןּוא גישטילג ןּוא רעטסניפ ןייז טעװ
 ערעייז ןיא ןלייפ סטָאג טימ ,עטעדנּואװרַאפ עלַא יד .,.,"ןגָאי
 ןּופ ןעמּוקעג ןענעז סָאװ ,טקעטשעגנײרַא ןטסּורּב עגידעּבעל
 ןּוא עגיטסייג ערעיײז רַאפ גנולייה ןּוא ףליה ןכּוז ןלױּפ ץנַאג
 רעד ןסייהעג טָאה סָאװ ,לַאװק ןטכַאמרַאפ םייּב קנערק עשיזיפ
 | ...יּבר רעקצָאק

 ,ןכײט-ןּוא;םימי עלַא .רעטניװ ףוס ןעװעג זיא סע
 ןיא ּפָארַא;למיה ןּופ רעטניװ ןרעװש ןכרוד לַאפעג ןענעז סָאװ
 ןּוא ןעגנַאגעצ ןענעז ,ןלָאטשירק ענעריורפעג ןּופ טלַאטשעג
 ,רעסַאװ סָאמ עלּופ רעייז ןּבעגעגקירּוצ ןּבָאה ןּוא ןרָאװעג-ןזָאלעצ
 ןּפָארט ַא ןיא ןרָאװעג;טלדנַאװרַאפ ןיא עלעיינש עשירפ סעדעי
 םעד ךרּוד טָאה סָאװ ,טסָארפ רעגיזייא רעדעי ,טניוװ;יינש רעדעי
 ףךיז טָאה ,טלעװ יד ןטלַאהעג ןעמעלק עטלַאק ןיא רעטניװ ןצנַאג
 ךיז טָאה ןּוא ןענּורעצ ,ןעגנַאגעצ ןיא יינש רעד .טזעלעגפיוא
 רעד זיא ףױה סניּבר םעד רעּביא ןּוא ,ןכיײט ןיא טלדנַאװרַאפ
 רע טָאה ,לּוּבמ ַא רַאפ טסַאּפ סע יװ ןּוא .ןעגנַאגעגכרוד לּוּבמ
 ,טייקטכייפ ןּוא םיילש ןּופ טכיש עקיד ַא ךיז ךָאנ טזָאלעגעּביא
 ךיז;טלדנַאװרַאפ ןּוא דרע רעד ףיױא טצעזעגּפָא ךיז טָאה סָאװ
 ,.,םָאװש ןטקייװעגכרּוד ַא ןיא

 יד ןיא ןזיּב טעשזדָארּבעג ןּבָאה ןלאיחי טימ השמ-ךּורּב
 יז ןיּב ,סעשזולַאק יד ןיא ,עטָאלּב רעד ןיא ןעינק עּבלַאה
 טָאה רעטָאפ רעד עכלעװ ןיא ,ןרעמַאק יד ּוצ ןעמּוקעגנָא ןענעז
 :רעטסגיפ ַא ןיא ןגיוא ענייז רָאפ ,טריפעגנײרַא ןּוז ןייז טציא

 יפ
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 טימ יװ טפּול עטכידעג ,ערעװש ַא טָאה לעק ןייז ,ןלַאפעג שינ
 ןיא םיא ןּבָאה סרעמַאה רעטרעדנוה ןּוא ,ןגױצעגמּורַא קירטש ַא
 ןשהיח םעד ןּופ ,ןעיירעמּורּב עכעלשטנעממּוא יד ןּופ ןגָאלשעג ּפָאק
 ןעלּפַא יד ןעװ .םיא םּורַא טרעהעג ךיז טָאה סָאװ ,ןעשטיװק
 סָאװ ,ץענ.טכיל ערעטיש יר טּפַאכעגפיוא ןּבָאה ןגיוא ענייז ןּופ
 +רעד רע זיא ,רעמַאק רעד ןּופ ללח םעד רעּביא ןעגנָאהעג זיא
 ַא יװ טעז רע זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע ,ןרָאװעג-ןקָארש
 טּבױה ,סעכַאל-ןּוא.סעטַאמש ןּופ טּפעלקעגנעמַאזּוצ ,ץּומש גרַאּב
 טסימ גרַאּב רעד -- עז ןוא ,ןלייט ןיא ךיז טלַאפעצ ,ףיוא ךיז
 ןגױא ענייז ןעװ .םיא ּוצ ךיז טרעטנענ ,ךיז טקּור ,ךיז טגעװַאּב
 טנָאקעג טָאה רע זַא ,טנואװעגּוצ ליפ ױזַא ףױא ךיז ןּבָאה
 טציא רע טָאה ,ללח ןטלּפענרַאפ ,ןטכייפ םעד ןיא ןלייט ןקרעמַאּב
 ןענעז רערײלק:סעטַאמש ןּוא רעּבײל:סעטַאמש יד זַא ,ןעזרעד
 ןעװעג רָאנ ןענעז סע רעּבָא ,ןשטנעמ עכעלגעװַאּב עגידעּבעל
 ּףצ ךיז טרעטרענרעד ןּוא ןעגױאוװַאּב ךיז ןּכָאה סָאװ ,ענלצנייא
 | ,ןגיל ןּבילּבעג ןענעז עגירּביא יד ;םיא

 ןעגנַאפעג ,טלגנירעגמּורַא ןצנַאגניא ןיוש ךיז רע טעז טציא
 עגנָא ןגיל סָאװ ,רעּבײל עכעלשטנעמ גרעּב יד ןּופ ןטימניא
 ןּופ .עגָאלדָאּפ רעטכייפ רעד ףיוא ,קעזייורטש יד ףיוא ןפרָאװ
 ,ןצכע-ק גידארומ ַא ןּבױהעגפיוא טציא ךיז טָאה קעז-יורטש יד
 ,ןעיירשעגסיוא ענלצנייא ,ענעסירעגנּפָא .קיזּומ:םנוהיג עשלווייט יװ
 טשינרָאג ןעמּוק ייז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע סָאװ ,ןפּורסיוא
 :שטנעמ ןייק טשינ ןעװעג ןענעז סָאד .ןלעק עכעלשטנעמ ןּופ
 חוּכּב טשינרָאג זיא ןַאגיִא רעכעלשטנעמ רעד ,תולוק עכעל
 ןענעז ןעיירשעג יד .ןעגנערּבּוצסױרַא ךיז ןּופ ןעגנַאלק עכלעזַא
 טימ טלגיזרַאפ ןענעז סָאװ ,רעזלעה ענעסָאלשרַאפ ןּופ ןעמּוקעג
 ךיז ןּופ ןָאק לעק עמּוטש יד רָאנ .ןייז:םּוטש ןּופ הללק רעד
 ןעשטנּוַאימ ןסירעגּפָא ,טעשטּומעג ,טלעפרַאּפ ,ןפלָאהַאּבמּוא ַאזַא
 ..ןרעה טזָאלעג רעמַאק רעד ןיא ךיז טָאה סָאװ ,ןעגנערּבסױרַא

 ?קנַארק יד ןּופ ןעמּוקעג זיא ןעקעמ ןּוא ןעשטנּוַאימ סָאד
 ,טנוזעג ץנַאג ןעװעג יײז ןענעז שיויפ סָאװ ,ןשטנעמ ענעסעזַאּב
 םיעגּושמ ענעסעזַאּב ןּוא עטדערעגנייא ,טלּפירקרַאפ - גיטסייג רָאנ
 ףיױא ןסקַאװ סָאװ ,ןעמָאװש עדליװ עטמסרַאפ -- ןטָאידיא ןּוא
 יז ןּופ עטסרעמ יד .טײקמיוַא ןּוא טיונ ןּופ טנּורג ןטכייפ םעד
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 :טשינ ייז ןיא טצעזַאּב ךיז ןּבָאה סע זַא ,טדערעגנייא ךיז ןּבָאה
 רענעי ףיוא ּור ןייק ןעניפעג טשינ ןענָאק עכלעוו ,תוחּור ,עטּוג
 ןיא ןעמּונעגטימ ןּבָאה עכלעװ ,ןשטנעמ ענעּברָאטשעג ;טלעװ
 ?ןּבעל ןיא ןרָאװעג-טקישעגקירוצ ןענעז ןּוא סנכערּברַאפ ןײרַא--כק
 ןּוא ןמיוה.טסימ עלַא ףױא םּויַא ךיז ייז ןיעגלַאװ -- ,ןײרַא
 ןפרּואװסיוא ,םירוּכיש ענעזעװעג ןֹופ תוחור ;רעטרע אמט
 סיוא ךיז ןכּוז ייז ,םידמּושמ ןּוא םירסומ סָאד ןענעז סנטסרעמ
 עגנֹוי ןּופ ,ךעלדיימ עדנעילּב ןּופ רעּביל עגנּיו עגיטפערק
 ןצעזַאּב ּוצ ךיז ידּכ ,רעּבײװ עגידנגָארט רָאג רעדָא ,םירּוחּב
 יד רַאפ ןײרַא סנּבעל ערעדנַא ןיא ךיז ןטכעלפ ייז .ייז ןיא
 ךיז ייז ןצעזַאּב ןטיזַארַאּפ יװ ; םונהיג ןּופ ץימש עגידרעייפ
 ןעננַאפעג ןעמענ ,תונּברק ערעייז ןּופ ןליפעג יד ןענניװצַאּב ןֹּוא
 יז ןַּבעל ,רלּבײל עדמערפ יד ןיא ,טרָאד ןּוא ,םישוח ערעײז
 ןגיא רעייז ןלעק עדמערפ ןּופ סױרַא:ןעיירש ,ןּבעל ןגייא רעייז
 ןופ ץנַאט-לגנַארעג םעד סיפ עדמערפ ךרּוד סיוא:ןצנַאט ,יירשעג
 ײטּפעליּפע רעייז ןיא ךיז ןפרַאו ,תומשנ ענעטלָאשרַאפ ערעייז
 ןעלּפַאצ עדמערפ ךרּוד עיסלּואװנָאק רעש

 שנירעהענּוצ ערעייז ןּופ ןענעז עכעלקילגמּוא:גידלּושמּוא יד
 ןסיורג םּוִצ קירטש:םיעגושמ טימ ענעדנּוּבעג ןרָאװעג-טּפעלשעג
 רעקצָאק םּוצ - ,עטיוט-גידעּבעל ןֹּופ רעטיּבעג םּוצ ,רעזיילרעד
 יד ןגָאירַאפ טרָאװ שירעלעפַאּב ןייז טימ לָאז רע זַא ,ןיּבר
 .ןעניפעג ּור ןלעװ ייז ּואְװ ,רעטרע ןזייװנָא ייז ,תוחוּכ עטכעלש
 .רַאפ תונּברק עגידלּושמּוא יד ןלָאז ייז ,ייז ןּופ טגנַאלרַאפ רע
 זיא סָאד סָאװ) טשינ ןכרָאה ייז ןעוו ןּוא ,ןייז.קיזמ טשינ ,ןזָאל
 גידעּבעל ַא יװ ,דלַאװעג רע טצּונַאּב ,(ןלַאפ עטסרעמ יד ןיא
 חוּכ םעד טימ קיזמ םעד סױרַא רע טסייר ױזַא ,ףּוג ןּופ רבא
 ...רעּפרעק ןדמערפ ןּופ דייוועגניא םעד ןּופ טרָאװ-םרח ןייז ןּופ

 ייז ;עגיניא ןעוועג רָאנ ןענעז עקנַאיק ענעסצזַאּב יד

 ,טכליהרַאפ ןעיירשעג עכעלשטנעממּוא ערעייז טימ רעּבָא ןּבָאה
 ײעג ןענעז סע .עדנריילישיזיּפ יד ןּופ ןצכערק יד ןעקנּורטרַאפ
 -עג ןּבָאה סרעטּומ ערעייז סָאװ ,רעדניק עטלּפירקרַאפ ליפ ןעוו
 ,ּפעק ערעייז ףיוא טנַאה סניּבר םעד ,הכרּב סניּבר םעד זַא ,טּבױלג
 ןענעז סע .ןעמענּפָארַא סר:ּפרעק ערעייז ןּופ קנערק יד ןָאק
 ,רעדניק ןּוא ענעסקַאווקעד ,ןגיוא עטּפעלקרַאפ טימ עדנילּב ןעוועג
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 ןעו ,לָאמ סעדעי טרעטיצעגפיוא רעּבײל ערעײז טימ ןּבָאה סָאװ

 .סי א ןּוא שטיװק רעכעלמײהמּוא רעד טרעהרעד ךיז טָאה סע
 טָאה רענעגושמ ַא ,קוּביד ַא ןעװ .ענעסעזַאּב יד ןּופ יירשעג
 ערעײז טימ טלפײװצרַאפ עדנילּב יד ןּבָאה ,ןגירשעגפיוא

 ךיז םּורֵא גידנכַאפ ,ןגידײטרַאפ וצ ןּבױהעגנַא ךיז סנקעטש
 ,ןלַאפַאּב ןרעװ יז ןַא ,המיא רעד ןיא ,ןטפול רעד ןיא

 .טײלגַאּב ןענעז רעדניק עטלּפירקרַאֿפ ןּוא עדנילּב יד

 יִצ ענעגײא ,ןשטנעמ עגיטכעדרַאפ ענעדישרַאפ ןּופ ןרָאװעג

 ןעָארק יװ ,דימּת ךיז ןטלַאה סָאװ ,?טסײװ רעװ) עדמערפ

 :סיואיענדַאמ ,עכיוה ,עקנַארק ןּוא סעקילַאק םּורַא ,תולבנ רעּביא

 ,טנעה-רענעמ ןּוא רעטכיזעג;רענעמ טימ ,רעּבײװ עקרַאטש ,עדנקוק
 .יטש עכלעװ ןּופ ,סעכַאל עדנליופ ןּוא סעטַאמש ןיא ןליוהרַאפ
 .טכַאד סע סָאװ ,ןשטנעמ ;טקוק גסױרַא ןּבָאה ביל טעקַאנ רעק
 ןקעטשרַאפ ןטלַאטשעג עכעלשטנעמ ערעיײז רעטניה זַא ,ךיז

 'עג ןענעז סָאד ,ןּבעל רעדנַא ןַא ןּופ םיאּורּב עכעלמייהמּוא ךיז
 ,ףיונּוצ דימּת ךיז ןּבילק סָאװ ,רערָאנש עלענָאיסעּפָארּפ יד ןעװ

 ןעװעג ךיױא רעּבָא ןענעז סע .,ךיז.טניפעג קילגמוא;ןשטנעמ ּואװ

 עמייהעג ,עכעלנייװעגמּוא ףיוא עקנַארק ,עגיטכיזרניווש ייז ןשיװצ
 סע .,סעכלעזַא זיא סע סָאװ ,טשינ טסייװ רענייק סָאװ ,קנערק

 ןעװעגסיוא ןיוש ןענעז סָאװ ,עכלעזַא ייז ןשיװצ ןעװעג ןענעז

 ,טסּואװעג טשינ טָאה רענייק ןּוא ,םיריוטקָאד עלַא  ייּב

 .ײז זיא סע סָאװ
 ןּבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעװעג ךיוא ןענעז ןרעמַאק יד ןיא

 ןײק טשינ ןּוא עכעלרעּפרעק ןײק טשינ ,ןטילעג טשינרָאג

 טּפעלשעגטימ ךיז ןרענ טַאלג ןּבָאה ײז רָאנ ,קנערק עגידהמשנ
 ,ןרעיפ עכע:קנערק ערעײז ןיא ךיז ןעמירַאװ ּוצ ,עקנַארק טימ

 ףעד רעטנּוא ,ענעי טימ ןעמַאזּוצ ,ןרעװ ּוצ ןעמיונעגרעטנּורַא

 *עג ףיוא טכייל יױזַא טרעװ סָאװ ,תונמחר ןּופ קעד רעמירַאװ
 *עגנײא ,עמירָא עזָאלמיײה עלַא יד טָא ,טײרּפשעגסױא עטגָאלּפ

 .רעק יד ײס ,עגיטסײג יד ייס ,ענעסעזַאּב.תמא רעדָא עטדער

 ,סערַאּפ יד ךרּוד טציװשעגנעמַאזּוצ ןעװעג ןענעז ,עכעלרעּפ
 יז סָאװ טימ ןּוא ,רעּבײל ערעײז ןּופ טפּפמעדעג ןּבָאה סָאװ

 רעגידנעמענכרּוד רעד ןּופ טמירַאװעג ערעדנַא סָאד סנייא ןּבָאה

 "עז ײו .קעוייורטש יד ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,טייקטכייפ
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 .שטנעמ ןּופ עּפּוק ןייא ןיא ןרָאװעג-ןריויעגפיונוצ עלַא ןענ
 עטלױפרַאפ ןּופ ץומש גרַאּב ןיא ןיא ,לַאפּפָא ןכעלּבײל ןכעל

 ,.,סעטַאמש/
 יךּורּב יב ,טציא ךיז טָאה ץּומש גרַאּב רעד טָא ןּוא

 / טנעװ עגידנגיל יװ ,ןטָאשעצ ,ןעמּוקנײרַא סלאיהי ןּוא סהשמ

 ןּביוהעגנָא ,ךיז ןגָארלעגרעדנַאנַאפ ,ןּביוהעגפיוא ךיז ןטיָאװ

 ,קיטש ןיא ןּוא ךעלקערּב ןיא ךיז ןלאפעצ ןּוא ןגיװ ּוצ ךיז
 .ץילגמּוא ןּופ טנַאװ ַא טימ יװ ייז ןענעז דלַאּב ןּוא .ךעל
 ַא -- ,סלּפירק ןּוא סעקילַאק יד ןיפ ןרָאװעג,טלגנירעגמורַא

 .ֹּמִא עטעקַאנ ,סיפ עּבלַאה ןּופ ,רעּבײל ענעסעגענּפָא ןּופ טנַאװ

 .לּפירקרַאפ ערעיײז יײז ּוצ ןּבָאה רעּבײװ-גָאלק .טנעה ענעסיּבעג

 עדנילּב .ןטנעמּוקָאד יװ ,רענעפ יװ ,ןּביהעגפיוא רעדניק עט

 יז טּפַאטַאּב ,יז ּוצ ךיז טרַאשעג טיוט עטיוט טימ ןּבָאה

 .ןעירשעגסיוא טימ טרעװַאגַאּב ןּוא רעזענ יד טימ טקעמשַאּב

 ךיז טָאה תוללי עכעלשטנעמ עגידנעיָאװ רָאכ םעד ןּופ ןיא

 .עג עגידנלעפ:םעטָא סָאד ,ןעשטנוַאימ עשהיה סָאד טרעהעג

 יד ןופ ןעמּוקעג ןיא סָאװ ,רעזלעה ענעגרָאװרַאפ ןּופ יירש

 .ענעסעזַאּב קוּביד יד ןּוא םיעגושמ:
 סלאיחי רַאפ רעטַאלּפ ַא סעּפע טיג לָאמַאטיט ןּוא

 טעּפמיא טימ ןגָארטעג טרעװ טלַאטשעג שלדײמ ַא - ,ןגױא

 םענעסירעצ סנעּפַאל ףיױא םעד ןּופ .דש ןכעלרעניא ןַא ןּופ

 .ןשטנעמ רעדנטכײל ןּופ טײקגיטכיל יד סױרַא:טכײל ןַאטּפַאק

 עגנּוי עדנגנעהּפָארַא ןַא ,םערָא רעשלדיײמ רעטעקַאנ ַא ,טיוה

 רָאנ טקעדרַאפ ,לגנעהנייו ןעקנּורטעגנָא ןַא יװ ,טסורּב עלּופ

 ,דמעה:טנװײל םענעסירעצ ןּופ םיױש רעד טימ טרָאד-ןוא-ָאד
 ַא יװ ,ןַאטפַאק ריא ןּופ סנעּפַאל עגיצּומש יד טימ טקעדרַאפ
 עטיור עטרעּבױשעצ ןּופ רעקַאלפ ַא ,קָאטשניר ַא ןיא זױר
 ףיוא ןעגנוצ:רעײּפ טימ רעטנורַא ןדַאקסַאק יװ טלַאפ רָאה
 יז .רעגניפ עטפַאהּפמַארק עטקערטשעגסיוא ,זלַאה ןּוא םינּפ ריא
 *עגירעטּומ ןּוא סלַאװעג:-טסגנַא ןּופ ןטלַאהעגקירוצ טרעװ

 יד .טנַאּפשעגנײא ןלּוקסּומ עכעלרעטָאפ עקרַאטש ןופ ןּוא ןייוו

  ןָאק ,לעק רעגנּוי ריא ןּופ ךיז טסייר סָאװ ,רעּבָא טלַאװעג-היח
 ךָאנ טָאה רעטּומ יד רעדײא ןּוא ,ןטלַאהקירּוצ טשינ רעניײק
 1*  טיירש ,ןּכָאטשרַאפ ּוצ טנַאה רעד טימ ליומ סָאד ריא טײיצ
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 .רעװ עכעלדנעש ,עסואימ עמיטש רענעטלַאהרַאפ ַא טימ סױרַא
 ןכעלּבײװ ריא ןּוט ּוצ עדנעמוקנײרַא יד ףיוא-טרעדָאפ ןוא רעס
 .ױרפ?ןסַאג רעכעלסעה ַא ןּופ ןושל ַא טימ ,ןוצר

 ף+ רעטרעװ עכלעזַא ,עלהרש ,טשינ ךיד טסמעש --
 טגָאלש - !טּבעלרעד ּבָאה ךיא סָאװ ,רימ ּוצ ןיא ײװ ?ןדער
 ,לחֹומ טײז -- ,ןײרַא;ּפָאק ןיא טנעה יד טימ רעטומ יד ךיז
 .לעזַא טדער סָאװ ,רעטכָאט ןימ ןעד ןיא סע ,ןשטנעמ עטוג
 טָאה סָאד ! ךעּבענ ,דניק גידלּושמוא ןַא ךָאד ןיא יז ?דײר עכ
 ריא ןּופ טיײרש ןּוא טצעזַאּב ריא ןיא דש רעזײּב ַא ךָאד ךיז
 טימ טויאּורּפ ןיא עדמערפ יד רַאפ רעטּומ יד טנײװ -- !סיױרַא
 רעד רעֶּבָא ,ןּפָאטשרַאפ ּוצ לױמ סרעטכָאט רעד טנעה עריא
 ,לױמ ןטכַאמרַאפ םעד ךרּוד טירש רע ,רעקרַאטש ןיא דש
 ןלאיחי ּוצ ּוצ רעגניפ עטפַאהּפמַארק טימ ךיז טסײר

 ןּוא ןטלעשרַאפ ךיד טעװ יּבר רעד ,הפוצח ּוד ,גייווש --
 ,השמ-ךּורּב טגָאז -- !ןיײרַא:עלקה-ףּכ ןיא ןקיש ךיד

 זַא ,ןיּבר םייּב ןלעֹוּפ ּוצ טעז ,ןשטנעמ עטוג ,ייוו:יוא --
 ןרעגלַאװ רימ יװ ,רעטניװ ןצנַאג ַא .ןזָאלּוצ זנּוא לָאז ןעמ
 ןיימ ףיוא ןיזיסחרמ ךיז רע טעװ רשפא ;םּורַא ָאד ןיוש ךיז
 רעד רַאפ געט טכַא .,..ןעװעג הלּכ ַא ! ןרָאי עגנּוי סרעטכָאט
 יז ןענעק רימ ,..טצעזַאּב ךש רעד ריא ןיא ךיז טָאה הנותח
 הנוז עסואימ יד זיא סָאד ,ןיא סָאד רעװ ,ןסײװ רימ .עלַא
 יז טָאה ,טשינ ּור ןײק טָאה יז ...טָאטש רעזנוא ןּופ ַאלקעט
 ךיא יײװ.יױא !ןּבילקעגסױא רבק ַא רַאפ ּבײל סדניק ןײמ ךיז
 .ָאפ רעד ןּוא ,רעטּומ יד טגָאלק -- !ןרָאי סעמַאמ רעד ךָאנ
 ,ןלוקסּומ ענרעזיא ענײז טימ דש םעד קירוצ:טלַאה סָאװ ,רעט
 :סױרַאיטיירש
 .! תונמחר טָאה ,ןדיי ,טלַאװעג -- 1

 .צטַארעגסױרַא ןוז ןּוא עטַאט ךיז ןּבָאה תורצ טימ םיוק
 געװ ַא ןכָארּבעג ךיז ןּבָאה יז .םונהיג ןדליװ םעד ןּופ סעװ
 ,ןטלַאהעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,םירביא עטקערטשעגסױוא יד ךרּוד
 ןענעז ןּוז ןּוא רעטָאּפ ,ןטעכַאטש עגידעּבעל ןּופ םױצ ַא יװ
 ןגידנלאפּפָארַא ןיוש םעד ןיא ףױה ןטכייפ ןרעּביא ןעגנַאגעג
 ?עג ןּבָאה ןּוא ,געט-גנילירפ.ברע ןיא ךיטּבעװ סָאװ ,ןטָאש
 ,.ןגיװש
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 ןיא סָאד רָאנ ?ןרערט עשידיי ןעזעג ןיוש ּוטְסָאה --
 ,טסלָאז רָאנ !ןזייװ סעּפע ריד ךיא לעװ ,םּוק ,ץלַא טשינ ךָאנ

 טגָאז -- ,ןרעוװ:קוזינ ךָאנ טסנָאק ,יײז ּוצ ןדער טשינ ,הלילח

 .ןּוז ןגידנגײװש םּוצ רעטָאּפ רעד

 ,לזײה סניּבר םּוצ ןלאיחי טריפעג טציא טָאה השמ-ךּורּב
 טשינ ךיז טָאה ןּוא ןסָאלשעגּפָא ןעװעג טלָאמעד ןיא יִּבר רעד
 :ליה גירעדינ ,ןײלק ַא טיוּבעגסיא םיא ןּבָאה םידיסח .,ןזיװעג

 :עגנייא רָאדירָאק ןגנַאל ַא טימ ןעװעג ןיא סָאװ ,לזײה ןרעצ

 רָאדירָאק ןגנַאל םעד ךרוד .,שרדמה תיּב ןסיורג ןיא ןסָאלש

 'ידיחי יד ,עטליײװרעדסױא יד רָאנ םיא ּוצ ןעגנאגעגנירַא ןענעז

 רעגידרעטעּפש רעד ,רעװעשרַאװ ריאמיעשטיא 'ר - הלוגס
 ,ןּוזו ןיז ,לדוד 'ר ;םעדײא ןײז ,עלמהרבא 'ר :;יּברירערעג

 טימ ,ןיּבר םענעסָאלשעגּפָא םעד טָאטשנָא ,טציא טָאה רעכלעװ

 עכעלנײײװעג יד ןּופ .טריפעג שיט ,םיברּוקמ יד ןּופ ףליה רעד

 .גענרעד ּוצ ךיז םיא ּוצ טגַאװעג טשינ רענײק טָאה םידיסח
 'ו ,שמש רענײא רעד רָאנ ,ןסָאלשעגּפָא ןסעזעג ןיא רע ,ןרעט

 םּוצ רָאנ טשינ ןּוא ,טנידַאּב םיא טָאה ,רעװָאשאמָאט שריה

 ּוליפַא רָאנ ,ןרעטנענרעד ּוצ טגַאװעג טשינ ךיז יז ןּבָאה ןיּבו
 ,טגָאזעג טָאה ןעמ טירָאװ ;טשינ ךיא ןײרַא.זיוהרעדָאפ ןיא

 ךיז ןטלַאה ןיּבו םּוצ זיוהרעדָאפ ןלעקנּוט ,ןסױרג םעד ןיא זַא
 ,טײל ענעדישרַאפ ףיוא

 סָאװ ,טײקלקנוט-ּבלַאה רעד ןיא ךיז ןּבָאה ךעלקריװ ןּוא
 ,זיוהרעדָאפ ןכעלמיײהמּוא ,ןגנַאל םעד ןיא ןגעלעג טכידעג זיא

 טנעלעגנַא ןענַאטשעג טנַאװ רעד ייּב רעדָא ךיז טײרדעגמּורַא

 טימ ,עכיוה רעײז ,עכיוה ,ןשטנעמ ענדָאמ ןגייוש ןעמּוטש ןיא
 רעמינּפ עגישַא-יולּב עלעג ערעײז .,רעמינּפ ענעסקַאװ ,עלעג

 ,שיגרעטסניפ רעטרעיילשרַאפ רעד ןּופ ןטכױלעגסױרַא ןּכָאה

 ןופ טכיל ןטימ ,זיוהרעדָאפ ןּופ ללח ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ
 .פָאלש ןּופ עטציהעצ ,ןגיוא ערעײז ,סײװ-םיכירכּת ןּוא טעמרַאּפ
 טימ טילגעגסױורַא טייקטיור רעכעלקנערק ַא טימ ןּבַאה ,טכענ עזָאל
 סָאד .רעמינּפ עכײלּב ערעייז ןופ ןעמַאר עטילגעגנָא ערעײז

 ענעגנַאגַאּב עמײהעג טימ עטרעװשאּב ןשטנעמ ןעװעג ןענעז
 :ײז ןּופ ןרָאװעג:טגָאלּפעג ןענעז יײז ,דניז עטדצרעגנייא רעדָא
 עיױַאטנַאפ רעייז סָאװ ,רעטיר-םונהיג טימ ןטימשעג ,ןסיוועג רע
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 טשינ ןטסגנַא ןיא ןדָאּבעג ךיז ןּבָאה ייז .יײז רַאפ ןלַאמעג טָאה
 ןיא ןײרַאןּבעל ןיא טלעװ רענעי ןּופ ןרעװ-ּוצ:טקישסעגקירּוצ
 ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז ןּבָאה סָאװ ,םיקוּביד יד ןּופ טלַאטשעג
 .ןטלָאשרַאפ תויח אמט ןיא -- רעגרע ךָאנ רעדָא ,ןרעמַאק יד
 זַא ןדיי עטּוג יד ןּופ ןריט יד ןגָאלשענּפָא ןּבָאה יז ,ןרעוװּוצ
 ןגױצעגוצ טייל יד טָאה סע .,תובּושּת ןּבעגסױרַא יז לָאז ןעמ

 טכַאמרַאפ ןעװעג ןיא סָאװ ,רעד .ןיּבר רעקצָאק ןּופ םּור רעד

 ,הנידמ רעד רעּביא םש ַא טַאהעג טָאה ,ןרעױט.ןּוא-ריט רעטניה
 ןעגנַאגעג ןענעז .תוחּוו יד רעּביא טפַארק ַא טציזַאּב רע זַא

 ןײז רעטניה ךיז טלעטשעג ןּוא עגידעּבעל.טיוט יד םיא ּוצ
 ,הללק רעד ןּופ המיתה רעד טימ טעמתהחרַאפ ןּפיל ערעײז ,ריט

 ,םיתמ יד יװ ,ןענַאטשעג ןענעז ײז .ײז ףױא טּורעג טָאה סָאװ

 טלַאּכש ַא ףיױא טרַאװעגסױא ןּבָאה ,ריט סניּבר םעד רעטניה
 טָאה ןעמ ,ײז ּוצ טדערעג טשינ טָאה רענײק .העושי ַא ןופ

 .ייז טימ גנורירַאּב עדעצי ,קילּב רעײז ןטימעגסיוא
 -עג לאיחי טָאה -- 1 טײל ַא רַאפ סָאד ןענעז סָאװ --

 .טגערפ
 יעק סָאװ ,ענעּברָאטשעג ןענעז סָאד 1 טשינ טסעז וד --

 ײז ןעײטש ;טלעװ רענעי ףױא ּור ןײק ןעניפעג טשינ ןענ

 ..ןֹוקיּת ַא ףיוא ןטרַאװ ןּוא ריט סניּבר םעד רעטניה
 ןעמּוקעגנײרַא קירוצ ןענעז ןלאיחי טימ השמ-ךורּב ןעװ

 ןעװעגילופ ןיוש שרדמה:תיּב רעד זיא ,שרדמה-תיּב ןסיורג ןיא

 טָאה ײז רעּביא ןַא ,טצעזאּב טכידעג ױזַא ,סנטָאש.טכַאנ טימ

 טָאה ןעמ .,ןשטנעמ עגידעּבעל יד ןעזעגסױרַא טשינ טעמּכ ןעמ

 .ַאטשעג ןענעז טרָאד;ןּואיָאד ,םינוגינארמג ערעײז טרעהעג רָאנ

 ךיז-דנּוּבעג ,החנמ טנעװַאדעג ןּבָאה ןּוא םידיסח סעקּפורג ןענ

 יד ןיא .תובהלתה טימ ךיז:טלקָאשעג ןוא ןעלטרַאג יד ןיא

 רעד ןיא ךיז ןּבָאה ןּוא ןּפּורג ערעדנַא ןסעזעג ןענעז ןעלקניװ

 תודיסח םידיסח ערעטלע ּוצ טרעהעגוצ גנּומיטש.תושמשה:ןיּב

 .תורמג יד ןגעלעג ןענעז ןשיט עסיווג יד ףיוא ,ןלייצרעד

 םירָאװ .טגײלַאּב ןכַאז ערעדנַא ןּוא ךעלכיט ,ןעלטרַאג טימ ,ןפָא
 רָאנ ,רּוּביצּב טשינ עקאט .טנעװַאדעג החנמ טָאה םלוע רעד
 יּבר רעד סָאװ ,םעד ּבילוצ -- רעיורט ןיא יװ ,ןייװגיצנייא

 ,ןענעװַאד םּוצ טשינ ךיז טזײװַאּב
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 ןגעלעג ארמג עסיורג ַא ןיא שיט ןסיוױג ּבײהנָא ןיא
 ,ריא ןּבענ .עקּכיּפ ַא טימ טגײלַאּב ןעװעג ןיא עכלעװ ,ןפָא
 יַאֹּב ןיוש ,רעצרַאװש רעכױה ַא ןענַאטשעג ןזיא ,טנַאװ רעד ײּב
 ןפרָאװרַאפ ּפָאק םעד ,טנַאװ רעד ּוצ טּפעלקעגּוצ ,דײ רעטָארג
 יַאֹּב ןײא ןײק ,טלקָאשעג טשינ ךיז טָאה רע .ךיוה רעד ןיא
 ַא יװ ,טרעװילגרַאפ ,טכַאמעג טשינ רעּפרעק ןייז טימ גנּוגעװ
 .עגסיוא ןַא ןענַאטשעג רע ןזיא ,ליזישטנעמ ַא יװ ,ןטָאש-ץָאלק
 סָאד .טרעניטשרַאפ ,ףײטש ,רענעגױצעגנָא ןַא ןּוא רענעגיוצ
 רפס ןפָא ןַא יו ןעװעג ןיא ןגיוא עטכַאמרַאפ יד טימ םינּפ
 -עגנּי עשידיסח עטרעטסײגַאּב ,ןײרַא-למיה ןיא טײרּפשעגסיױא

 ןּוא סנטײװרעדנּופ ןענַאטשעג ןענעז ,םידימלּת ליפ ענייז ,טײל
 יּבר רעײז יװ ,ןעזעג המיא ןּוא דײרפ רעגידרעטיצ טימ ןּבָאה
 ּוצ ןפּורעגנָא ךיז טָאה השמ-ְךּורּב .למיה ןיא ןעמונרַאפ ןיא
 | | :ןוז ןײיז

 ּוהרשציהנומש טייטש סָאװ ,דײ םעד טרָאד טסעז ּוד --
 :ןּבירשעג טײטש סע !סָאװרַאּפ ּוטסײװ .טשינ ךיז טלקָאש רע
 ןּופ טרירעג טשינ ךיז טָאה ןרהא ןּוא -- ".,שמ אל ןרהאו

 ,גיניײװנסיוא ןּופ ןײז טשינ תובהלתה יד ףרַאד ,רע טגָאז .טרָא
 רעװ ,טסײװ ּוד .ריד ןיא רעייפ ַא יװ ןענערּב ןּומ סע רָאנ
 סניּבר םעד ,רעװעשרַאװ ריאמ-עשטיא 'ר זיא סָאד !ןיא סָאד
 *ניפ ןטימ קַאנק ןייא טימ טָא ,ליװ רע ןעװ .ברוקמ רעטשרע

 ,ןעװעטַאר ןסיורד ןיא ןעמעלַא ײז רע ןָאק ,רעג

 יװ + טשינ עקַאט סָאד רע טּוט סָאװרַאפ ,,ײװ:יוא --

 ּוצ חוּכּב ןיא ןעמ ןַא ,רעצ ןשידי ןעזיצ ןעמ ןָאק יוזַא

 ,לאיחי ךיז טרעדנּואװ -- ? ןפלעה

 טרעזייּב - 1{ ןדיי עטּוג ףיוא רהרהמ ,הלילח ,ּוטסיּב --
 ,עטַאט רעד ךיז

 ּבָאה ךיא -- .לאיחי ךיז טרעפטנערַאּפ -- !הלילח --

 שֹּכא ןרערט עשידיי הוּכּב זיא ןעמ ןַא ,ןגָאז וצ טניײימעג רָאנ
 ?ןטלַאהניײא ךיז ןעמ ןָאק ױזַאײװ ,ןשיװאּוצ

 ּוליפֲא .ןזײװ טלָאװעג עקַאט ריד ךָאד ךיא ּבָאה סָאד --
 םירָאװ .ע-הירצי םעד ןייז:חצנמ ןענָאק ןעמ ןּומ םעד ןיא

 .תונמחר ןּופ חוּכ ןטימ ,ערה:רצי רעד ,עקַאט רע טמּוק לָאמטּפָא
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 ןיא ןיד ןָא .ןיד טימ רעבָא ,הדמ עטּוג ַא עקַאט ןיא תונמחר

 !ענעדײ ַא -- טשינרָאג סע
 טגאװעג טשינ רעטָאּפ םּוצ ץרא:ךרד סיוא טָאה לאיהי

 םירָאװ ,רעװש ןעװעג םיא זיא ץרַאה סָאד רעּבָא ,ןדערּוצנגעקַא

 חיה ..עסיורג יד ןּופ ןגעװ יד ןפירגַאּב טשיג טָאה רע

 "ףליה, יד ןוא ,טיונ יד טּפַאלקעגנָא טָאה ריט ןייז ןיא

 רענײק .רעסעלש ןּביז ףיוא ןסָאלשרַאפ ןסעזעג גינייוועניא זיא

 טָאה ,יּבר רעקצָאק רעד ,רע סָאװרַאּפ ,רָאלק ץנַאג טשינ טסייוו

 יד ןיא ךיז טמיר ןעמ .טרעדנױזעגּפָא טלעװ רעד ןּופ ךיז

 ןעמ .םיברוקמ יד ןשיװצ דוס םעד טקטטשרַאפ ןעמ ,ןרעיוא

 לּביטש סניּבר ןּופ ןעמוקעגסױרַא זיא לָאמניײא זַא ,רָאנ טסייוו

 רע סָאװ ,סלּומש ןגנַאל ַא ךָאנ ,ףסוי יכדרמ 'ר דיסח ןײיז

 ןיא ךיז טלעטשעגקעװַא ,םירדח:ירדחּב ןיּבר ןטימ טריפעג טָאה

 :ןגירשעגסיוא ןּוא שרדמה:תיּב

 ! רימ ךָאנ ,טָאג ּוצ ןיא סע רעװ !ילא 'הל ימ --= |

 ײּבשזיא ןײק קעװַא ויא ןּוא םידיסח ןסירענּפָא טָאה רע

 רעמ טנָאקעג טשינ טָאה רע  ןרָאװעגייּבר ןיײלַא זיא ןוא עצ

 יַאֹּב ןּוא ריט סניּבר ןיא ןּפַאלק סָאװ ,ןדיי ןופ רעצ םעד ןעזוצ

 ,ךימלּת רעסיורג רעטײװצ ןייז רעּבָא .רעפטנע ןייק טשינ ןעמּוק

 ןיא רע -- ,רעװעשרַאװ ריאמ-עשטיא 'ר ,ױולע רעסיורג רעד

 "נוזעגּפָא ןּוא ןסָאלשעגּפָא שטָאכ ,ןיּבר רעקצָאק ןטימ ןּבילּבעג

 ,רעװָאשטַאכָאס עלעמהיבַא 'ר ,םעדײא סניּבר םעד ךיוא ,טרעד

 רעד ,לארשי:בהוא רעסיורג רעד ,יבר רערדנַאסקעלַא רעד

 הרֹוּת עצנַאג יד ײז ךָאנ ןּוא רעניניטסָאג ריאמ-לאיחי 'ר וינע

 .ײרטעג ןּבילּבעג םיא ןענעז -- ,ןלױּפ ןּופ

 יד סָאװ ,לזײה ןיז ןיא גינײװעניא טרָאד רע טציז

 םימ ןדניּברַאפ ןיא סָאװ ןּוא -- ,טיוּבעגםיוא ןנָאה םידיסח

 -- ,שרדמה-תיּב ןסיורג םּוצ ןיוה.רעדָאפ ןלעקנּוט ןגנַאפ םעד

 ,ןײװנטײצ ,ןײלַא ןסָאלשעגּפָא ,טָאג רענערָאװעג:דליװ ַא יװ

 יֿפָא ןיײז ןּופ סיױרַא ךיז רע טּפַאכ ,ָאטשינ זיא שמש רעד ןעװ

 לָאמטסנעד .שרדמה:תיּב ןיא ןײרַא ךיז טשטיר ,טײקנסָאלשעג

 ,געװ םעד ןּופ םיא טפױל ןעמ ,ןָא המיא ןַא עלַא ףיוא טלַאפ
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 ןגעגטנַא דלַאּב םיא טמּוק .הללק ןייז רַאפ ארֹומ טָאה ןעמ

 םעדײא ןײז ,ןיּבר ןרַאפ שיט טריפ סָאװ ,לדוד 'ר ןז ןייז
 ןײז ןיא דלַאּב םיא טגנערּב ןּוא ברוקמ רערעדנַא ןַא רעדָא

 רעד זַא ,ןפָארטעג לָאמַא ןיוש ךיז טָאה סע ,ןײרַא לּביטש

 ףיוא ןיּבר םעד טָאה ,וינע רעסיורג רעד ,יּבר רעניניטסָאג

 שרדמה:תיּב ןיא ןיא יּבו רעד ןעװ ,ןעמּונעג סעצײלּפ ענייז

 ,לּביטש ןײז ןיא קירּוצ ןגָארטעגנײרַא םיא ןּוא ,ןעמּוקעגנײרַא

 ?תיּב ןיא םידיסח ענײז ןשיװצ טָאה יּבר רעד שטָאכ ,ןײרַא

 יװ ,םיא רַאפ ארֹומ טָאה ןעמ ןּבײלּברַאפ טלָאװעג שרדמה

 ךיז ןּופ טרָאװ ַא לָאז רע זַא ,טָאג םענערָאװעג-דליװ ַא רַאפ

 סָאד ןָאק סָאװ ,טפַאיק ערַאּבטכרּופ ַא יװ ,ןרעדײלשסױרַא טשינ

 .טלעװ עצנַאג יד ,טָאטש עצנַאג יד ,ןרעטעמשעצ שרדמה-תיּב

 ןעלגיר ןּביז ףיוא ןסָאלשרַאּפ טניװ.םערּוטש םעד יז ןטלַאה

 וצ ןײרַא ןעמ טזָאל לָאמלײט ,ןעמַאנסױא רעּבָא טכַאמ ןעמ

 ,דיסח רעכסישּפ ןטלַא ןַא ,טנגוי רעד ןּופ רבח ןטנַאנ ַא םיא

 ,טמּוק רענימיזדַאר בקעי 'ר ןעװ .יּבר ןײלַא ןיוש ןיא רעכלעװ

 ןעמ טרעהרעד לָאמנסנעד .ןיּבר םּוצ ןײרַא םיא ןעמ טזָאל

 ןעמ ןּוא ,םישּודיהח םידיסה ךךיז ןסיװרעד ,ןסיורדניא סעּפע

 סעדעי ,רעטרעװ סניּבר םעד רעױאױצ.רעיוא ןּופ טגָארטעצ

 .טלַאהניא ןפיט ַא ,ןימ ןכעלרעניא ןַא טָאה ןיּבר ןּופ טרָאװ

 :רענימיזדַאר םעד טגערפעג טָאה יּבר רעד ,טרעה ןעמ

 רעד ףיוא ןפַאשַאּב שטנעמ ַא טרעװ סָאװ ּוצ ,בקעי --

 | 1 טלעװ

 :טרעפטנע ןּוא טרעלק ,טרעלק רענימיזדַאר רעד

 .כעלטעג רעד ןּופ לײט ַא זיא סָאװ ,המשנ ןייז ידּכ --

 .ייןייז ּוצ.ןקתמ טייק

 סָאװ ,סָאד סע ןיא -- ,יּבר רעד טײרש - !בקעי --

 ערעדנַא ײּב עכסישּפ ןיא ;טנרעלעג עכסישּפ ןיא ןּבָאה רימ

 ידּכ ןפַאשַאּב טרעװ שטנעמ רעד, :טניעלעג רימ ןּבָאה םייּבר

 !"ןּביוהרעד ּוצ ןעלמיה יד

 סע ןּוא ,טכַארטעגנײרַא טרָאװ סניּבר םעד ןיא טרעװ

 ןײק ָאטשינ ןענעז סע ןַא ,ןעמ טניימ סָאד :טשטיײטעגסיוא טרעװ

 .רעכעה ןּבױהרעד ײז ןּומ שטְנעמ רעד ןּוא ,שטנעמ ןָא ןעלמיה

 ױזַא ,ןּביױהרעד ײז ןָאק שטנעמ רעד יװ ,ךיוה ױזַא ,רעכעה:ןּוא

 96 ,ריי:םיליהּת רעד ,ס8 םולש
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 ?וצ.רעיוא ןופ למרּומעג ַא םורַאיטײג ,ןעלמיה יד ןענעז ךיוה

 יד ליװ יּבר רעד; :דיסח ןדעי ןָא-טּפַאכ ןרעטיצ ַא ,רעיוא

 .."ףוסףיא, םעד ןיא גנע םיא ןיא סע ,ןּביוהרעד ןעלמיה
 .ןטיוט רעײז םיא םּורַא ןצנַאט טיונ ןּוא קילגמּוא ןיא

 ?ריט ןייז רעגניפ עגידרעניײּב ערעיז טימ ןצַארק ןּוא ץנַאט
 טרעװ לעק רעזנוא .ריד ּוצ גידנפור ןרָאװעג-דימ ןענעז רימ,

 "טָאג ףיוא ןפָאה ּוצ ןּופ לקנּוט ןרעװ ןגיוא ערעזנוא ,ןסירעגסיוא

 יװ ,קירּוצ ןלַאפ ןעמיטש עטפַאהּפכַארק ערעײז רעּבָא
 סָאד לָאז סָאװ ,ָאטשינ רענייק ןיא סע .טנַאװ ַא ןּופ סעּברַא

 .גיא ןרערט עשידי לָאז סָאװ ,ןעמענרַאפ ןײװעג עשידיי
 .ןיא , ןיא טּבָארג ,ןסָאלשעגּפָא ךיז ייּב זיא יּבר רעד ,ןעלמַאז
 א ןָא ףָאש יװ ,םּורַא "לארשי, ךיז.טײרד ןסיורדניא ,*ףוס

 .ךוטסַאּפ

 רעד רעמ סָאװ .םלוע רעסיורג ַא ןָא;טמּוק תּבש ףיוא
 יֹּבַא ןעמּוקעג ןעמ ןיא רעמ ץלַא ,ךיז ןּופ ןּבירטעג טָאה יּבר

 טימ ,ךאד ןייא רעטנּוא ,םיא ןּופ טנָאנ רעד ןיא ןייז ּוצ רָאנ

 ּוצ ןּבָאההיכז יד ןעמ טעװ רשפא זַא ,גנונפָאה רעטיײװ רעד

 הע ןָאק ,ןפלעה טעװ טָאג ןעװ ןּוא .םיא ףיוא קוק ַא ןּבעג
 ןּוא ,לּביטש ןייז ןּופ תודּועס:שולש ּוצ ןעמוקסױרַא לָאמַא ךיוא

 טעװ ןעמ ןּוא ,רשוּכה.תעש ַא ןיז לָאמַא ךיוא טעװ רשפא

 ןּופ ןעװעג-טיהעג טשינ ןיא יּבר רעד יװ סירָאװ .ןּבעג:םולש

 שרעה 'ר שמש ןייז ןּופ ,לדוד 'ר ןּוז ןײז ןּוא םיברּוקמ ענײז

 סעּפע לָאז רע ,טַאהעג:ארומ טָאה'מ לייוו ,רַאפרעד) רעװַאשַאמָאט

 -רע סעּפע רעדָא ,ןגָאירַאפ טשינ םידיגנ יד -- ,ןּוטּפַא טשינ
 ךרעװ ןָאק סָאװ ,טרָאװ ַא טימ ךיז ןּפַאכסױרַא הלילח ,סרעג

 ךָאד ,ןעװעג:טיהעג טשינ ןיא רע יװ -- (טשטײטעגסיוא טכעלש

 טּוג ןעװעג ויא יּבר רעד ןעװ ,טײצ:ּוצ.טײצ ןּופ ןעמ טָאה
 ףליפַא לָאמַא טגעלפ רע  טזָאלעגּוצ "םולש, ּוצ ,טגײלעגפיוא

 ְךעװ ,הלדבה רעד ךָאנ סטכַאניּוצתּבש -- ,ןעמענוצ לטיװק ַא

 ,טגיילעגפיוא טּוג ןעװעג ןיא רע
 ןעמוקעגנָא םידיסח טרעדניה רָאּפ ַא תּבש ַא ףיױא ןענעז

 םידיסח עטסָארּפ ,ךיר ןּוא םירָא ,רעמ ךָאנ לָאמלײט ,ןרָאפ ּוצ

 שפלעה סע  ןרָאװעג-עדָאמ ַא ןיא קצָאק םירָאװ ,עבּושח ןּוא
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 ןעזנָא םוצ טפלעה סע ,קסע םוצ טפלעה סע ,ןוט:ךּודיש ַא ּוצ

 ןעמ זַא ,ךיז יײּב שרעדנַא רָאג ךיז טליפ ןעמ .טָאטש ןיא
 ףיוא .טלעװ יד טרָאּפ קצָאק ןײק םירָאװ .קצָאק ןייק טרָאּפ
 ,טסײה סָאד ,סעציּפושז עסייוו רַאּפַא ךיז ןעניפעג תּבש ןדעי

 ןוא םיניד ,םינּבר עכעלניײוװעג ןּופ טדערעגּפָא ןיוש .ןדיי עטּוג
 טמּוק טלעװ עכעלטסײג עצנַאג יד םירָאװ ,שדוק-ילּכ ערעדנַא

 ןּבענ טנָאנ ןייז ּוצ שטנּואװ םענייא סעד טימ רָאנ ,קצָאק ןייק

 זַא ,גנונפָאה עטסנעלק יד טַאהעג טשינ טָאה ןעמ שטָאנ ,םיא
 ,הביבס יד ,ןײלַא קצָאק .םיא ּוצ ןרעװ-טזָאלענּוצ טעװ ןעמ

 סָאװ ,םינדמל עסיורג יד ,םיא םורַא ןפַאשעג ךיז טָאה סָאװ
 סָאװ ,ןדי עטּוג ןּוא םינּבר ליפ יד ,םיא  ײַּב ןסעזעג ןענעז

 ,ַאקעמ עשידיײ ַא רַאפ טכַאמעג טָאטש יד טָאה ,ןעמּוקעג ןענעז

 רעתכא ןַא ןיא יװ .עגיּביױלג יד ןגיוצעג ןּבָאה סע רעכלעװ ּוצ

 רעטנּוא רעדעיןרָאװעגיטשיװעגּפָא קצָאק ןיא זיא ,הדע רעזעיגילער

 8ךיי ןכעלנײװעג ןּוא ןדמל ןשיװצ ,ךײר ןּוא םירָא ןשיװצ דיש

 ּועלַא = ,יניס גרַאּב םיּב יװ טליפעג ךיז ןעמ טָאה קצָאק ןיא

 | .ךײלג ןענעז ןדיי

 ןענּופעג ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,טייצ רעצרוק רעד ךרוד

 .ערג;ג9! םענעגײא ןּופ טזעלעגפיוא ךיז ןעמ טָאה ,ןיּבר םייּב
 ךיא, ,הדע רעד ןיא ןעגנַאגעגפיוא ןיא ןעמ ןּוא ,ךיא ןטצענ

 גרַאֹּב םייּב רימ ןּבענ ןענַאטשעג ןיא סע רעװ ,ךָאנ קנעדעג

 עלַא טליפעג ןּבָאה יוזא ןּוא .יִּבר רעד טגָאזעג טָאה -- ,"יניס

 יֵנֲא ןטימ רענײא טלײטעג ךיז טָאה ןעמ ,קצַאק ןיא םידיסח
 ,םײה רעד ןּופ טכַארּבעג טָאה ןעמ סָאװ ,שעװ יד טימ ןרעד

 ןּופ הציחמ עדעי טרעהעגפיוא טָאה סע ,םישוּבלמ יד טימ
 .געמַאזּוצ ןיא ןעמ .טײקכעלנעזרעּפ רענעגיא ןּוא טײקטַאװירּפ
 סָאװ ,ןשטנעמ .שיפ ַא ןּופ ךיוּב ןיא ןגיור יװ ,ןעװעג.ןטענקעג
 ןגעװ ןגרָאז ּוצ ןּוא גיטכיצ ןּבעל ּוצ ןעװעג:טניואװעג ןענעז
 .רַאֿפ טימ קינעש ןייא ףיוא ןפָאלשעג ןענעז ,טײקנײר רעײז

 ןד-מערפ ןעמּונעגמורַא ,טזלַאהעג טָאה ןעמ .ןדיי עמירָא עטציווש

 =עגיטילגעגנעמאווצ זיא ןעמ / .ּבײל ענצגיא סָאד יװ ,ץומש

 ,טפַאשנײמעג ןיא הנּומא ןּופ חוּכ םעד ךרּוד ןרָאװ

 ףקצָאק יא יױזַא ,תוחול יד ןָא יניס גרַאּב ַא יװ רָאנ
 יאַּב ןּוא ,רעסעלש ןּביז ףױא ןסָאלשרַאפ ןציז תוחול יד םירַאװ
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 ןּופ ןּבײרט ּוצ ןּוא ןגָאי ּוצ ידּכ ,רָאנ סע זיא ,ךיז ייז ןזייוװ
 ןּופ ,עסַאמ עטּפעלקעגנעמַאזּוצ ַא ,םידיסח יד ,ייז ןעייטש ,ךיז

 ּוצ ןקילּב עטקנעּברַאפ טימ לּביטש סניּבר םייּב ןָא-ןגרָאמירפ
 רע טעװ רשפא ,"םחרי ילּוא; .סנדָאל עטכַאמרַאפ-רעװש יד

 .גײרַא טעװןעמ ןּוא ןעשעג סנ רעד טעװ רשפא !ןזײװַאּב ךיז
 ,ויוהרעדָאפ ןגנַאל ןּופ ריט רעד יײּב רעּבָא ."םולש; ּוצ ןזָאל

 ןטקערטשעגסיוא ןטימ ךאלמ רעד יװ ,טייטש לּביטש סניּבר םּוצ

 .טײרּב רעגירעדינ רעד - ,ןדעױג ןּופ ריט רעד רַאפ ףלח

 טלעטשרַאפ ןּוא רעװָאשַאמָאט שרעה 'ר דיי רעגיטפערק ,רעגינייּב

 סָאװ ,טסּורּב רעטרָאהַאּב רעטיירּב ןייז טימ ריט סניּבר םעד

 :עטָאּפַאק ןייז רעטנּוא ןטלַאהַאּב ןיא

 .ײרּב רַאּפ ַא -- !םולש ןיק טשינ טמענ יּבר רעד --

 .ַאּפַא ,סנעמיק ייװצ ןּופ יװ ,ךיור טימ ןפמעד רעכעלזָאנ עט
 טזָאלּב יז זַא ,זָאנ רעגישיילפ רעטיירּב ,רעקיד ןייז ןּופ טײג ער

 רעױרג-ּבלַאה ,רעצרַאװש-ּבלַאה רענעסקַאװרַאּפ ןײז ןיא שזַא

 ןופ ץלַא ּפָא רע טרַאש טנעה עגיטכעמ ענייז טימ .ןַײרַא-דרָאּב

 ןופ חטש םעד ןיא ןײֹרַא רָאנ טמּוק סָאװ ,סקניל ןוא סטכער

 טמענ יּבו רעד -- .םיא ןופ טגָאי סָאװ ,ערַאּפ רעמירַאװ רעד

 | !םולש ןייק טשינ

 ןעמַאזּוצ םלוע רעצנַאג רעד ךיז טּביולק רעּבָא רַאפרעד
 ןיא תּבש ףיוא ןיּבר םעד טריפ ןעמ ןעװ ,"ףיוה , ןיא גָאטיירפ-

 יד ןיא סָאד .םיברוקמ יד ןופ גנּוטײלגַאּב ןיא ןײרַא:הוקמ

 יד ןּבָאה ּוצ סנטײװרעדנּופ רָאנ שטָאכ טײהנגעלעג עגיצנייא

 ...םיא ףיוא קילּב ַא ןפרַאװ ּוצ היכז
 יירפ ןּופ ןטַאט ןטימ טײטש לאיהי .גָאטײרפ זיא טנייה

 ןַא ,ּפָא-טרַאװ ןּוא םֹלֹוע ןטסערּפעגנעמַאזּוצ םעד ןיא ןָא-ןגרָאמ
 ץרַאװש זיא ףיױה רעד .ןריפ הוקמ ןיא ןיּבר םעד לָאז ןעמ

 ,טּפָארּפעגנָא ןעיטש עכלעװ ,םידיסח סעגנעמ ןיפ ,ןשטנעמ ןּוט

 .ןרעדנַא םּוצ רענייא טקירדעגוצ
 ןּוא ןרעמַאק יד ןּופ יװ ,לאיחי טעזרעד לָאמניא טימ

 .ֿפירק יד ,עקנַארק יד ןכירקוצסױרַא ןעמּוק ןעלקניװ ערעדנַא
 רעדניק יד טימ סרעטּומ יד ,םיעגושמ יד ,עדנילּב יד ,ןעלי

 רעד ןּופ ךיױא ןעמ טגנערּבפ עקנַארק לײט .,טנעה יד ףיוא

 רָאפ קעװַא ײֵז טלעטש ןעמ ,ןלּוטש ףיױא ,ךעלטעּב ףיוא טָאטש'
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 -רַאפ ןּוא ןָא יז ןעמּוק קילגמּוא ןּופ ךיט ַא יװ .הוקמ רעד

 ױעד ןּופ ךַאלפרעּבױא עצנַאג יד ,ןײנ ,ףיוה ןצנַאג םעד ןציילפ
 ."רשֹוּכה.תעש, ַא זיא ,הוקמ ןּופ טײג יּבר רעד ןעװ  ,דרע

 ,דסח ןּופ ןלַאװק עלַא טימ טיינַאּב טפַארק ןייז ןיא לָאמטסנעד

 ,טגַאה ןייז טימ רירַאֹּב ןיא ,ליומ ןייז ןּופ טרָאװ טּוג ןייא

 -.לָאבטסנעד ןגױא עניר ענייז ןּופ קילּב ַא ןיולּב רָאנ ֹוליִפַא

 המשנ ןּוא ּבײל ןּופ ןטײק ענעעזעגמּוא ןּוא ענעצזעג עלַא ןּוא
 ןופ ,ןרעװ-טײרפַאּב ןעמ ןָאק תוללק עלַא ןּופ ,ןלַאפּפָארַא ןלעװ

 .םיוא רעטימעג ענעכָארּבעג יד ,ןרעװיטלײהעג ןטײהקנַארק צלַא

 =וצ יז ןעמּוק .ןרעו:טזײלעגסױא תומרח עלַא ןּופ ןּוא ןטכיר

 סָאװ ,טניװ ַא יװ ,הפגמ ַא ןּופ גנּוצײלּפרַאפ ַא יװ ןעמָארטש

 עניז ןיא טגָארט סָאװ ,דנַאל ןטלָאשרַאפ ַא ןּופ ןָא-טגָאי
 =ביר יד ןיא יז ןגיל טֶא .קנערק ןּוא טסעּפ ןדלַאפ עצרַאװש

 ,רעּבײל רעקיטש  ,יײנש ןגיצּומש ןטצײלפעצ םעד ןיא ,ןקָאטש
 כַאר רעדניק .סיפ עטלּפירקרַאפ ,עטמירקרַאּפ טימ ,טנעה ןָא

 סרעטומ יד ןיא רעדניק ,ּפעק-רעסַאװ ענעּפָאלעגנָא טימ ,עשיט

 ןּױופ ןעקניטש סָאװ ,רעמינּפ עקנַארק ,עטציהעצ טימ סמערָא

 - רעמינּפ ,ןגױא עטּפעלקרַאפ ןּוא עדנילּב ,ןציוש ןכעלקנערק

 ןיא ןסקַאװ סָאװ ,ןעמָאװש עדליװ עגידעמס יװ ,ןרעטָאלּב ןיא

 יד ןיא ,עטָאלּב רענעזָאלעצ ןּוא טיונ ןּופ טפּול רעטכײפ רעד
 ןיא ,דָארג ןעיטש ייז ּואװ ,רעדינַא ךיז ןטרַאװ ,ןקָאטשניר

 טימ סיואיןטעּב ןּוא סעצינימָאּפ ענעסַאגעגסיױא ,סעשזּולַאק יד

 ,געװ סרעזײלרעד םעד קנערק ערעײז
 יד םּורַא ךיז ןעירד םיעגושמ ןּוא עקנַארק יד ןשיװצ

 תומַא 'ד ערעײז ןיא ארֹומ טָאה ןעמ סָאװ ,יד ,סנטָאש עטיוט
 ןגָארט סָאװ ,רעמינּפ עלעג יד טימ ןשטנעמ יד -- ,ןייטש ּוצ
 טשינ ּור ןייק ןענָאק סָאװ ,רעדײלק ערעיײז רעטנּוא םיכירכּת
 עמּורפ יד ןשיװצ טירט עליטש טימ ךיז ןכײלש יײז ,ןצניפעג

 .םיקידצ ןּופ טנַאנ רעד ןיא ןעניפעג ךיז ןליװ ייז ,םידיסח
 רעייז ןּופ טרָאװ גיליה ןיא .,רעדיילק ערעיײיז ןָא ךיז ןּביײר
 טרָאװ ַא ןמא ןַא ,השודק ַא ,קוסּפ ַא ,ןזילסיוא יז ןָאק ליומ

 ףיוא ךיז יז ןטלַאה רעּבירעד ,ןענרעל ןּופ רעדָא ןענעװַאד ןּופ
 ךּופ יװ ,ףיוא;טרעטיצ ןעמ רעּבָא ,ןענעז ןדיי עמּורפ ּואװ ,טרָאד רָאנ

 . יְךִיִו ןּבענ סענייא ַאזַא טקעדטנַא ןעמ ןעװ ,ןקנַארק ןדנקעטשנָא ןַא
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 ַא ,ײרשעג ךעלשטנעממּוא ןַא ךיז טרעהרעד לָאמַאטימ
 ענעפָא עריא עלַא טימ טלָאװ טיונ יד יװ ,ןשיור ןּוא ןעמורב
 :ןדער ּוצ ןּביױהעגנָא ןדנּואװ

 !זנוא טפלעה ,יּבר רעגילייה --
 קיוטש יד ןופ ןטיײר ּוצ ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה םיקוּביד יד

 תולוק עגירנעיָאו ערעײז טימ ןוא ,ןעניישרעד סניּבר םייּב
 ,ןגירשעגרעּביא טיונ יד יז ןּבָאה

 ןעמּוקעגנָא טציא הוקמ רעד ןופ ןיא ףיוה ןפיוא םירָאװ
 .סױרַא םיוק םיא טָאה ןעמ .רעטײלגַאּב ענײז טימ יּבר רעד
 ,םיברוקמ עניײז ןּופ עסָאמ רעטכידעג רעצרַאװש רעד ןּופ ןעזעג
 טימ ,ןעװעג רע זיא גירעדינ .טלגנירעגמורַא םיא ןּבָאה סָאװ
 ףיוא ןפרָאװעגּפױרַא טָאה ןעמ סָאװ ּפילּוט ןרעװש ןסיורג ַא
 .ָאה-ץרַאװש ןסיורג ןּופ רָאנ ,ןליקוצ טשינ ךיז לָאז רע ,םיא
 ענײז ןּופ םַאר עסײװ יד טנײשעגסױרַא סָאה למיירטש ןגיר
 ןיילק ןייז טלגנירעגמורַא ןּבָאה סָאװ ,דרָאּב ןּוא ןעמערּב ,תואיּפ
 ,םינּפ

 .ּוקעגנָא טלָאװ דנַאל קנַארק ַא ןּופ טניװ-םערוטש ַא יװ
 ןּוא קנערק ןליוננק ךיז ןופ טפרַאװ סָאװ ,ןזָאלּב ּוצ ןעמ
 יִד טימ רעּבײװ יד ,ענעגָאלשעג יד ןענעז ױזַא -- ,הפגמ
 .עגיןזָאלּבעצ םיאלוח יד ,עדנילּב יד ,סעקילַאק יד ,רעדניק
 ןּבָאה יז .געװ םעד ןיּבר םעד ןפָאלרַאפ ןּוא ןלַאפעצ ,ןרָאװ
 ערעײז ןּביוהעג ,םידיסח יד ןּופ סיפ יד רַאפ ןפרָאװעג ךיז
 יִד ,םירבא עטלּפירקרַאפ ערעײז ןזיװַאּב ,רעדניק עטציהעצ
 ןּוא ,ןדנואװ רעטרעדנוה עריא טימ טנפעעגפיוא ךיז טָאה טיונ
 :ןענּורעג קילגמּוא ןיא ןטייז עלַא ןופ

 {זנוא טפלעה ,יּבר רעגילייה --
 ַא יװ טָאה םֵלֹוע רעשידיסח רעגיּפעקיטרעדנּוה רעד רָאנ

 רעײז ןיא ןיּבר םעד ןעמּונעגנײרַא ךיורקלָאװ רעטכידעג
 רעד זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג טָאה ןעמ זַא יזַא ןטימ ןצרַאװש
 .עג ,ןטפּול רעד ןיא ןגָארטעג טרעװ ןיּבר ןופ ּפָאק רעסיײװ
 רעד רַאפ סיוארָאפ .םלוע ןשידיסח ןּופ טנעה יד ףיוא ןטלַאה
 רעטמערּבַאּב ,רעטרָאהַאּב רעד ןעגנַאגעג זיא עסַאמ רעצרַאװש
 ערעה 'ר שמש םעד ןּופ טלַאטשעג ןיא ךאלמ רעטעדרָאּבַאּב ןוא
 ןקעטש ַא ןטלַאהעג רע טָאה טנַאה ןײז ןיא ,רעװָאשַאמָאט
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 ןּוא קילגמּוא ןּופ םי םעד ןטלָאּפשעג טָאה רע ןכלעװ טימ

 סניּבר ןרַאפ עװַאל ַא יװ ןסָאגעג ךיז טָאה סָאװ ,גנוטכינרַצפ

 ןּוא טקניל ןּוא סטכער ןּופ םי םעד ןּבירטעג טָאה רע .סיפ

 ,ץישַאּב ןיא ,ןטימ ןיא ,רעזײלרעד ןרַאּפ געװ ַא טפמעקעגסיוא

 ,ןעגנַאגעג רע ן?יא ,םלוע ןשידיסח םעד ןופ טנעװ יד ךרּוד

 עקיד יד רעּביא טָאה ןרעיוא ענײז ּוצ ןוא ,רעזיײלרעד רעד

 :ןענײװ עכעלשטנעמ סָאד טכיײרגרעד טנעװ

 {ןנוא טפלעה ,יּבר רעגילייה --

 ײנעגּפָארַא ןעמערּב עסיורג ענייז טָאה דיי רעניילק רעד

 :ןײרַא.דרָאּב ןייז ןיא ןטלָאשעג ןּוא ךרע רעד ּוצ טרעד

 טצעזעגנָא ךיז ריא טָאה סָאװ !דרעפ ,ןסקָא ,תומהּב --=

 ? רימ ןּופ ריא טליװ סָאװ ?רימ ףיוא
 ,ןטלעש טניּבר םעד ןרעהרעד טשינ לָאז םֶלֹוע רעד ידּכ

 'ֹוצ רעדניװשעג סָאװ לסקַא יד ףיוא יװ טעמּכ םיא ןעמ טָאה

 ןפױא םיא טכַאמרַאפ ןּוא לויה ןייז ןיא ןגָארטעגנײרַא קיר

 .,לגיר
 שרדמהיתיּב ןיא לאיחי זיא ץרַאה טעדנואװרַאפ ַא טימ

 :טגָאלקעג ןּוא ןענַאטשצג

 טסרעה וד ןּוא ,גָאטײּב ריד ּוצ ףּור ךיא ,טָאג ןיימ,

 .ןיא גָאלק ןימ טשינ טליטש טכַאנ יד ךיא ןּוא ,טשינ ךימ

 בל טסרעה ןּוא ןָארט ןיד ףיא טסציז ,רעגילײה ,ּוד ןוא

 *!ןדיי יד ןּופ
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 גײטש רענעדלָאג ַש ןיא

 ןײלַא רענײא יּבר רעֶקצָאק רעד טציז לּביטש ןייז ןיא
 .קניװ יד ןּופ ןיוש ןכירק סנטָאש יד .טכַאנרַאפ תּבש זיא סע
 סָאד םיא רַאפ טײרגעגנָא זיא שיט ןייז ףיוא ,סױרַא ןעל

 סָאװ ,תולח ענילק ףלעװצ יד -- ,טײצלָאמ עגידתודועס.שולש

 רע טעװַארּפ ןײלַא .םיא רַאפ טגײלעגקעװַא טָאה שמש רעד

 ןופ .ןענרעל ןײז יװ ,ןענעװַאד ןייז יװ תודועס-שולש ןייז
 עגירעיורט יד ןיוש ךיז ןרעה ,שרדמה-תיּב ןסיורג ןּופ ,ןטרָאד

 *ה ןּוז ןײז סָאװ ,שיט םּוצ ךיז טּבײלק םלוע רעד ,םינוגנ

 ןײלַא זיא יּבר רעקצָאק רעד ןּוא .ײז רַאפ ןעװַארּפ טעװ לדוד
 םעד ןיא םיא ּוצ ןעמּוק ןעקנַאדעג עגירעיורט ,שיט ןייז ייּב

 | | ,,.טכַאגרַאפ תֹּבש ןגידנטָאש

 ,רעטכַאט סנפלח.השמ ,וָאשַאמָאט רעמ טשינ ןיא קצָאק
 ךָאנ ,לָאמ ןטײװצ םּוצ טַאהעגהנותח טָאה רע רעכלעװ טימ

 .ָאט טשרע ןײז טשינ ןיא ,ןרָאװעג ןמלַא ןַא ןיא רע יװ םעז
 לָאמַא יװ ,רעמ ןגָאז טשינ רע ןָאק ריא ּוצ ,ּבײװ רעװָאשַאמ
 =שעװ קעװַא ךיד לעטשג :ןָאשַאמָאט ןיא ּבײװ טשרע ןייז ּוצ

 .1ײרַא םיא ןּבָאה ייז "!ןסע ּוצ סָאװ טשינ טסָאה ּוד זַא ,ןשַאװ

 .לעװ טימ ,לּבײװ עגנּוי סָאד -- ,טנעה ענרעזיא ןיא ןעמונעג
 *ר ןּוז ןיז ,רעטלע רעד ףױא טַאהעגיהנותח טָאה רע רעכ

 שרעה 'ר שמש ןייז וליפַא ,םיברוקמ יד ,סמעדייא יד ,לדוד
 ןעװעג זיא רע ןעװ ,ןרָאי עגנּוי יד ןיא ,לָאמַא ,רעװָאשַאמָאט

 טנָאקעג רע טָאה ,ּבײװ ןטשרע םייּב ,װָאשַאמָאט ןיא יּבר ךָאנ
 ןגיוא יד רַאּפ סעקישטַאירדָאּפ יד ,ךיז ןּופ םידיגנ יד ןּביײרט
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 ןריא

 טי יי

 "רַא .הדובעלו הרֹוּתל ןגָאירעטנּוא םידיסח יד ןּוא ןזָאל טשונ

 ,ןרענרעד וצ ךיז ןײלַא ,הסנרּפ ףױא טזּומעג יז ןּבָאה ןטעצ

 יעג טשינ טָאה רע .ןעמּוקנָא ןפרַאד ּוצ טשינ םעניײק ּוצ ידּכ

 ןופ תוזירז טגנַאלרַאפ טָאה ,ךיז םּרַא טײקליופ ןייק ןטיל

 .ןרַאדסיוא טזָאלעג רע טָאה ףיוה ןצנַאג םעד .םידיסח ענַײז

 ןצנַאגניא ןייז וצ הֹוּכּב ידֹּכ ,ןעמענ תונֹוידּפ ןייק טשינ יּבַא

 טוומעג טָאה ץלַא ,ןקעװצ ערעכעה רַאפ ןעקנעשּוצקעװַא ךיז

 ןענעװַאד סָאד ,ןענרעל סָאד - המשל ןייז

 זיא 'ףיה; ַא -- .תונֹוידּפ ןיוש ײז ןעמענ טנייה רעּבָא

 יײא טימ יװ ,רעיומ עקרַאטש ַא יװ ,םיא םּורַא ןסקַאװעגמּורַא

 ןּוא ןּבעל עײנ סָאד טלגנירעגמּורַא םיא טָאה ןטעכַאטש ענרעז

 טװאורּפעג טָאה רע ןּופרעד ןגירקסױרַא טשינ ךיז ןָאק רע

 ַא ןיא ,לצעג ַא יװ ,םיא ײז ןּבָאה ,ךיז ןּופ ןגָאי ,ךיז ןרעװ

 םַאלּפ ַא טיה ןעמ יװ ,םיא ןטיה ײז .טצעזעגנײרַא לּביטש

 ןײא ןײק ןטכינרַאפ ,ןדניצרעטנוא טשינ לָאז סע זַא ,רעײפ

 ,ארומ טָאה ןעמ .ןגיױא יד ןּופ ּפָא טשינ םיא ןעמ טזָאּל טּונימ

 ךיז טרָאװ ַא טימ ,הסנוּפ יד ןכַאמ-עילַאק טשינ לָאז רע זַא

 ,ןשנּואװעג ןײלַא ןוש סע רע טָאה רעטעּפש ,ןּפַאנסױרַא טשינ

 סּוט סע סָאװ ,ןעז טלָאװעג טשינ ,ןסָאלשעגּפָא ןייז טלָאװעג

 סעװַארּפ ןעמ ,םירישע יד טעפנח ןעמ יװ ,םיא םּורַא ךיז

 טשינ יז ליװ רע ,ןיינ ,טײצ ןײז ןיא ךלמה:המלש יװ ,תודועס

 יַאֹּב טיײז ןײא ןּופ סָאװ ,טלעװ עסואימ ,עכעלרעסיוא יד ,ןעז

 רעד ּוצ טדימשעגּוצ טכענק טכענק ןּופ ןיולּב יז טייטש

 סָאװ ,םירעװ ,ןשינעפרעדַאּב עכעלגעט-גָאט ערעײז ןּופ עקשטַאט

 ערעײז ןּופ סרעטָאלּב יד טימ טּפעלקַאּב ןענעז ןגיוא ערעײז

 ןופ ןוא ;ןײש סטָאג ןעז טשינ ײז ןענָאק םעדכרוד ןּוא ,ןטיונ

 סָאװ ,עטגיטעזעגרעּביא ,ענעסערפעגנַא - טייז רערעדנַא רעד

 ײטש ַא ןעלטעּב ,ןערָאנש יײז ,גיצניװ ייז זיא טלעװ עצנַאג יד

 ךרּוד ,ןוידּפ ַא ךוּוד ,ןיּבר ןּופ חֹוּכ ןטימ ,טלעװ ענעי עלעק

 ּוצ טלעװ ענעי ןּבָאה ּוצ ידּכ -- ,תודועס:שולש ַא ,הבדנַא

 סרערָאנש ! ײז םּורַא סָאד טצנַאט ןעמ יװ ןּוא ,טגײלעגּוצ רעד

 יײר יד ,טלעװ רעד רַאפ ןערָאנש עמירָא יד :עלַא יז ןענעז

 ןעניפעג טשינ ךיז ליװ רע ,ןײנ ...טלעװ רענעי רַאפ -- עֿכ

 ןיא ךיז ןעלּבירג ּוצ רעסעּב םיא ןיא סע ,ןֿבעל םעד ןיא
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 .ןײז ןיא ײז יװ ,'ףוס-ןיא, ןיא רעגניפ יד טימ ןצַארק ,ךיז

 | ,,טרעהעג טשינ טרעוװ ,יײז יװ ,רע ךיוא .,ריט
 ,סָאד רעמ טשינ זיא ,טציז רע ןכלעװ ןיא ,לּביטש סָאד

 .יװ ,יּבר רעד ,טקרעמַאּב טשינ טָאה רע .װָלשַאמָאט ןיא סָאװ
 .עגײש ,"גיטש רענעדלָאג, ַא ןיא ןסָאלשעגנײא םיא ןּבָאה יז
 יַאּב ,שיט ןסיורג ַא ,טלעטשעגנָא םיא ענענָאהַאמ קנעש-םירפס
 .כייל ענרעּבליז וליפַא ,םּורַא ןלּוטש-רעטָאפ עפיט טימ טלעטש
 8 ןױש ייז טָאה רע .טלעטשעגקעװַא םיא שיט ןפיוא סרעט
 .עגקעװַא ןוא ףיױוה ןפיוא ןגָארטעגסױרַא ,ןעמּונעג לָאמ רָאּפ
 יד ןּופ ּפָא ײז טמענ שמש שרעה רעּבָא ,טײלעמירָא יד ןּבעג
 .רפס ַא .שיט סניּבר ןפיוא קירוצ ייז טגָארט ןּוא טײלעמירָא
 טימ ןעגנָאהַאּב ,בּוטש ןיא טלעטשעגניײרַא םיא ײז ןּבָאה הרֹוּת
 .ייז ערעײז ןּופ ןּבָאה רעּבײװ עמּורפ סָאװ ,תכֹורּפ ןרעײט ַא
 .עגסיוא ןפָאטש-רענָאיל עשיזיוצנַארפ ןּופ רעדיילק-הּפוח ענעד
 | ,טמױזעגמּורַא ןסַאּפ רעקצולס עשיליוּפ טימ ,טיינ

 ינָא ,קָארּפָאלש םענעשילּפ ןרעװש ַא טגָארט ןײלַא רע

 ,װָאשאמָאט ןיא לָאמַא סָאװ ,עקװאּוטַאװ ענעסירעצ יד טָאטש

 ,ךיז ףיוא טגָארט רע סָאװ ,טשינרָאג טקרעמַאּב רע ,עקַאט תמא
 עײג .קָארּפָאלש םעד טלעטשרַאפ תופנּכ-עּברַא רעטיירּב רעד

 טזָאלעג םיא טָאה דיסח רעכײר ַא סָאװ ,סנװיוא.לכַאק ענדָאמ

 .,טקרעמַאּבמּוא שטָאכ -- םיא טמירַאװ ,ןרעיומנייא לּביטש ןיא

 למירטש ןלעּביוס גידעּבעל ,גיצנַאלג רעײט ַא ,םענעגנָא ךָאד

 ןקָאל עיורג עקיד יד ףיוא טציז (דיסח ןטײװצ ַא ןּופ הנּתמ ַא)

 ענייז ּוצןקעד ןעמערּב יד ,םינּפ ןסקַאװרַאפ-דליװ ןייז ןּופ

 ןיא סָאװ ,לדרעּב סײװ רעטיש ןײלק ןײז ,סנדָאל יװ ,ןגיוא
 םעד ףיוא ןָאיטיש רע סָאװ ,קַאּבַאט םעד ןּופ) ןטימ ןיא לעג

 טנײלראפ ןענעז טנעה יד .טסּווּב ןייז ףיוא טּור ,(ןקעמש םייַּב
 ?תודועס-שולש וצ םעד ייַּב רע טציז ,רעכעל-לּברַא עטיירּב יד ןיא

 ,ידססוג רעד ןּוא טײקלקנּוט רעּבלַאה רעד ןיא שיט ןטיירגעג

 ןילא םיא טעװַארּפ רע .תֹּבש ןגידנּברַאטשּבָא ןּופ גנּומיטש רעג
 טיה ןּוא ריט טײז רענעי ףיא טייטש שמש שרעה ,ךיז רַאפ
 ןיפ םידיסח יד ןּוא גינייוװעניא ןּופ ןיּבר םעד טײז ןייא ןּופ

 ףעד ןיא ,ןרעטש טשינ ןיּבו םעד ןלָאז יײז זַא ,ןסיווד

 ,תּבש ןּופ גנַאגסיוא ןּופ ,רשוּכה.תעש ןּופ טּונימ רעטסכעה
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 ,תודועס.שולש יד  ײּב רָאג טּפָאלש יּבר רעד זַא ,ךיז טכַאד

 רעּביא סנדָאל עטכַאמעגּוצ יװ ןענעז ןעמערּב ענייז םירָאװ

 ערעװש סָאד !טשינ טּפָאלש רע ,ןײנ .טגײלרַאפ ןגיוא ענייז

 רעּביא דרָאּב רעד ןּופ רָאה עסײװ יד טגעװַאּב סָאװ ,ןעמעטָא

 ןופ ,גנונפָאה רעטרַאנעגּפָא ןּופ ןכייצ ַא רעמ ןיא ,טסּורּב רעד

 יָאװ ,טיײקדימ.סנּבעל ןּופ רעדייא ,ןעגנוטכַארטרעּביא עשיגעלע

 .יּבר רעקצָאק רעד ,ךיז טימ ןדירפּוצ טשינ ןיא רע םיר

 .רע טכַארט -- !טכײרגרעד רע טָאה סָאװ ,ןעמצלַא ךָאנ

 טנַאה ַא ,טצַארקעג 'ףוס:ןיא, םעד לסיּבַא טָאה רע -- .ךיז

 ןצנַאגניא רע ןיא טײװ יװ רעּבָא ,טקערטשעגסיױא ?מיה םוצ

 םיידשו, !םנוּב 'ר יּבר רעד ,טגָאזעג רע טָאה יװ ?ןעגנַאגרעד

 יז ,טשינ ןטסּורּב ןײק טָאה הריקח עצנַאג יד זַא -- "הל ןיא

 ! תוחֹוּכ ןײק ןּפעש ּוצ ןענַאװנּופ טשינ טָאה

 .ײגסיוא םעד ןּופ טײקלקנוט רעד ןיא טציא רע טציז
 .ןטלַאה ,שרדמה-תיּב ןיא םידיסח עניײז ,ןטרָאד יז .תּבש ןגידנע

 ןזָאל ןּוא ,לגיופ םענעגנַאפעג ַא יװ ,תּבש םעד ,הּכלמ יד ןייא

 ןליװ ײז ,ןכַאמ טשינ הלדבה ןײק ןליװ ײז .קעװַא טשינ יז

 ןיגינעק עגידנעיצּפָא יד ןטײלגַאּב ןּוא ןדניצנָא טשינ טכיל ןייק

 .טפַאשקנעּב רעײז טרעה רע .םינוגנ עגירעיורט עגידנקנעּב טימ

 ןּוא .שודמה-תיּב ןופ םיא ּוצ ןײהַא יז טגנירד טנעװ יד ךריוד

 הּכלמ רעד ךָאנ ןעקנעּברַאפ ּוצ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה רע ךיוא

 טיצ -- ,טליפ רע -- ,עפלעװ ,דסח תניחבּב ןיא סָאװ ,תּבש

 'רעדניא םעד טימ רעציא םיא טזָאל ןּוא םיא ןּופ סױרַא ךיז

 יד ןענעפע רעדיװ ךיז ןלעװ דלַאּב ,ןיד ןזיולּב ןטימ ,ןכָאװ

 רעד ףיוא ָאד ייס ,למיה ןיא ןּביױא יס ,םונהיג ןּופ ןרעיוט

 רעטצעל רעד רעּביא ןשטנעּב טשינ ךָאנ ליװ רע ףךיוא ,דרע

 ײּב ,ןײלַא רענײא שיט ןײז ייּב טציז רע .,הדועס רעגידתּבש

 טשינ םיא רַאפ טײטש סָאװ ,טיײצלָאמ ןגידתודועס-שולש ןייז

 ןײרַאיּתּבש ןיא ןציז ליװ רע ךיוא ,טרירעגנָא
 .גיצניא ,טכַאז ןרעײלש עלעקנּוט יד ןלַאפ לּביטש ןיא

 טציא .רעטכידעג יז ןלַאפ טציא ,תוקספה טימ טשרעּוצ ,זייװ
 יעג רעד ןיא .,ןָא ךיז ןליפ יז ,ןרעײלש ןּופ ןגער ַא זיא

 ,םײּבר עניײז ךָאנ טקנעּב ןּוא רע טציז שינרעטסניפ רעטכיד

 ןײלַא זיא רע ןעװ ,עכסישּפ ןופ טײצ יד ךיז טנָאמרעד רע
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 רע .סגירעדינ ַא ,סנײלק ַא ,"לדיי עגילייה, סָאד ,ןעװעג גנוי
 ןטימ למינּפ שידניק גיליה ןיז טײקלקנּוט רעד ןיא טציא טעז
 טנַאמרעד רע ,ןענעװַאד ןּוא ןטסַאפ ןּופ לפּוג ןטרַאדעגסױא
 -- ,לדנעמ, :טגָאזעג לָאמַא םיא טָאה "די", רעד סָאװ ,ךיז
 ךַאז עדעי ,ןסיװ:ײז -- ,עכסישּפ ןיא םיא ּוצ טגָאזעג רע טָאה
 ךיא יז יצ ,יז טװאּורּפ ןעמ רעכלעװ ךרּוד ,עּבָארּפ ןייז טָאה
 ףעכלעװ טימ ,עּבָארּפ יד ,רעבליז ןּוא דלָאג יװ טקנּוּפ ,טכע
 =זַא ףיוא לײװ ,ילארשי-תבהַא, ןיא ,דיי ַא סוא;טװאּורּפ ןעמ
 ךיא ליפױזַא ףיוא ,ןדיי ּוצ עּביל טציזַאּב דיי .ַא ליפיו ,ליפ
 ןײז סָאװ ,עּבָארּפ יד ןטלַאהעגסיוא רע טָאה -- .."דיי ַא רע
 ;}טלעטשעג םיא טָאה יּבר

 תּבש ןשיװצ לגנַארעג ןשיגַארט םעד ןיא ךיז טָאה רע
 ,םנּוּב 'ר ןיּבר םעד ,יּבר ןּוא רבח ןייז ןָא טנָאמרעד לוח ןּוא
 ;הריבע ןַא ּוליִפַא ןעװעג-טײרַאּב ןגעװ:סדיי ַא רַאפ זיא רע יװ
 ;םױרַא טָאה רעכלעװ ,רעקיואו לקחצי 'ר ,רבח ןייז ,ןּוט ּוצ

 .,"םייובש:ןוידּפ  ןּופ הוצמ יד ,קַאז ןסיורג םעד ךיז ףיוא ןגיוצעג
 .יל ףלַא רַאפ גנּוצישַאב ַא ןּוא ּורּפָא ןַא ןעוועג זיא זיוה ןייז
 ןעגנַאגעגכרּוד ןענעז ץרַאה ןייז ךרּוד ,ענעגָאלשרעד ןּוא עדנעד
 עלַא -- ןגױא ענייז ךרּוד ,ןצכערק עשידיי ןּופ ןעמרּוטש עלַא
 ,.?ןּוטעג רע טָאה סָאװ ,רעקצָאק רעד ,רע ןּוא .ןרערט

 ךיּב ךיא, ;רעטנּוא טשינ ךיז טיג רעקצָאק רעד רעּבָא
 שיוק ןייק ןּבעגעג טשינ רימ טָאה טָאג ,רעקעּב:לגייּב ןייק טשינ
 "ףקוח דמלא ןעמל יתינע יכ יל בוט, "! ןלייטרַאפ ּוצ לגייּב טימ

 .ָאק לָאז ךיא ידּכ ,טגינײּפעג ךימ טסָאה ֹוד סָאװ ,טּוג זיא סע)
 ףיא ןריוּבעג טשינ זיא שטנעמ רעד ,(ץעזעג ןייד ןענרעל ןענ
 זיא שטנעמ רעד ,ןסערפּוצנָא ךיז תוצמ טימ ידֹּכ ,טלעװ רעד
 יד ןיא ידּכ ,ןייז ּוצ רעּבגע ןַא ידּת ,טלעװ רעד ףיוא ןריוּבעג
 ..ךיז ןרעױּבּוצניײא ןשינעפיט עשילמיה

 טשרעה סָאװ ,טייקלקנּוט רעגיטכַאנרַאפ רעד ןיא ,טציא
 ךָאנ רע טעז ,ןעמערּב ערעװש ענייז רעטנּוא ,ּבּוטש רעד ןיא
 ןיא טפָא ױזַא םיא ּוצ ךיז טזייװַאּב סָאװ ,גנואעז יד לָאמַא
 רע .עיצַאנגיזעװ ןייז ןּופ טַאטלוזער ַא -- ,טייצ רעטצעל רעד
 ?ךלי} ןכָאנ סרעדנוזַאּב ,םייּבר ענייז ךָאנ טקנעּברַאפ ךיז טָאה

 *אנקמ ןּבעל עצנַאג סָאד ליטשרעדניא טָאה רע ןעמעװ ,"שודקה
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 ,הנרדמ רעד ּוצ ןעגנַאגרעד ןיא רענעי לייװ ,רַאפרעד ןעוועג
 -ענּפָא גּונעג טשינ ןּוא ןעזרעד טשינ לָאמנייק טָאה רע סָאװ
 טייטשרַאפ רעטלע רעד ףיוא טציא ,לארשי-תבהא ּוצ -- טצַאש
 ךייז ,םיא ןיא רע ןּוא ןּבל שטנעמ םעד טסייה סע סָאװ ,רעי
 ,אנקמ ,רבח

 .ןעלמיה יד ןיא ףױא ךיז רע טּבױה עיזַאטנַאפ ןייז ןיא
 ,לָאמ סעדעי !יּבר רעקצָאק רעד ,ךָאנ רע ןָאק סָאד ,ָא ,ןײרַא
 ,טפַארק-סגנורירטנעצנָאק ןייז ןָאטגנערטש רע ןעװ ,ליו רע ןעװ
 ןּופ טזיײיּפש רע .ןכױה עטשרעּביוא יד םיא רַאפ ךיז ןענעפע
 םּוצ לכיה ןייא ןּופ טייג רע .רעכעה ןּוא רעכעה ,למיה:ּוצ.למיה
 ,קידצ ןדעי טסייװ רע .ךיז ןעניפעג םיקידצ יד ּואװ ,ןרעדנַא
 ,וניבא;בקעי - ָאד .לכיה םעד רעּביא הנוממ ןיא רעכלעוװ
 ןעק רע .תובא יד ןּופ רערעדנַא ןַא-- ָאד ,וניּבריהשמ -- טרָאד
 ןטיה סָאװ ,םיכאלמ יד ןועװשַאּב ּוצ עכלעװ טימ ,"תומש , יד
 זיא סע רעװ  ןּבױא ךָאנ טסייװ ןעמ ,ָאי ,לכיה ןּופ ןריט יד

 !ןיירַא םיא טזָאל ןעמ ןּוא ,יּבר רעקצָאק רעד רעכלעזַא
 יד ןעײטשַאּב רענייטש ערעײט ןּוא רלָאג רעטױל ןּופ

 ןלּוטש ערעייז ןיא טצעזעגסיוא ןענעז םיקידצ יד ןּוא ,םילכיה
 קילּבנָא םעד ןּופ האנה ןּבָאה - הניכשה וױמ הנהנ ןענעז ןּוא
 ןעק רע סָאװ ,ליפ ,םיקידצ רעטױל -- ,טייקכעלטעג רעד ןּופ
 ,טשינ ןעק רע סָאװ ,ליפ ןּוא

 ןריסערעטניא םיקידצ יד טשינ ,םילכיה יד טשינ רָאנ
 ןשיװצ ָאטשינ זיא, ."שודקה-דיײ, םער ,ןיּבר ןייז טכּוז רע ,םיא

 ,ָאטשינ זיא'ר ,ןײנ -- ,רע טגערפ -- "? שורקה:דײ , רעד ךייא
 ,רעגיטכיל ַא ןיא יּבר רעקצָאק רעד ךיז טניפעג לָאכַאטימ

 ינֲָאל ענירג ַא :םּורַא ךיז טקּוק רע ,טייקכעלדנעמּוא רעשילמיה
 .ךייט רעױלּב רערָאלק ַא עקנָאל רעד ןטימניא .היחמ ַא ,עק
 .עגנָא ,ןגױּבעגניא לדיי סיײװ טלַא ןַא טייטש ךייט םעד ייּב
 םיא טָאה רע .ןײרַא;רעסַאװ ןיא טקּוק ןּוא ןקעטש ַא ףױא טנעל
 ;םיא ּוצ רע טפּור ,'שודקה:דײ, םעד ,ןיּבר ןייז ,טנעקרעד
 ךיז טסָאה ּוד ןכלעװ ייּב ,ןסיװ ןּופ לַאװק רעד סָאד זיא ,יּבר,
 רעּבָא .םיא ּוצ ןזיײרּפשּוצ ןיוש ליװ רע ןּוא *?טכַארטרַאפ ױזַא
 םיא טלעטשרַאפ ,םיא רַאפ סױא;טסקַאװ ךאלמ רעגידרעייפ ַא

 ,נָאק םיא ֹוצ ןּוא ,עּביל ןּופ לַאװק רעד זיא סָאד, ;געװ םעד
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 ןּופ טײטשַאּב עּביל ןּופ לַאװק רעד לייוװ ,ןייגרעד טשינ ּוטס
 *,,!טגָאמרַאפ טשינ לָאמנייק ּוטסָאה סָאד ןּוא ,ןרערט רעטיול

 ןעמַאזנייא םעד ייּב ָאד ,רעטלע רעד ףױא ,טציא טשרע
 יט ליפ ןַא ,יּבר רעקצָאק רעד ,רע טליפרעד שיט:תודּועס-שולש
 .רערט רעד ןּופ ןּפָארט רעד זיא "ףוס:ןיא, ןּופ םי רעד יװ רעפ
 ןייטשייּב רע ןָאק ,רערט רעד טימ ,ףליה ריא טימ רָאנ םירָאװ
 היא ךיז טָאה רע ןכלעװ טימ ,למיה ןיא םודא ןּופ רש םעד
 עשידיי יד ,יז .ןטלַאהּוצ:המחלמ ןּבילקרַאפ געט עטלַא ענייז
 ןכעלקילגמּוא םעד ןיא דרעװש עפרַאש עגיצנייא יד זיא ,רערט
 ןשיװצ טלעװ רעד ןּופ ןליוהרַאפ ןָא טציא טייג סָאװ ,לגנַארעג
 יַאלָאקיג רַאצ ןשיסּור ןעמַאזיױרג םעד ןּוא ןיּבר רעקצָאק םעד
 ..ןטשרע םעד

 ףןּוא.ייװצ טרעדנּוהנצכַא רָאי סָאד ןעמּוקעגנָא זיא סע
 ,ץעזעג-רעטילימ סָאד טיײרּפשרַאפ טָאה יַאלָאקינ רַאצ ,גיצרעפ
 ,ןדיי עשיסּור יד רַאפ זױלּב גיטליג ןעװעג ןַאד זיּב ןיא סָאװ
 עדמערפ יד ןעניואוועגּוצנייא ידּכ ,ןדיי עשילױּפ יד ףיוא ךיוא
 רעשיטַאדלָאס רעקסװעיַאלָאקינ רעגנערטש רעד ּוצ ןדיי עשילױוּפ
 ןּופ ךעלגניי עגירעי:ףלעװצ ,ןעצ טּפַאכעג ןעמ טָאה ;ןילּפיצסיד
 ןיא ייז טקעטשעגניײרַא ,סױרַא;רדח ןּופ ,ןצריש סרעטּומ יד
 פא ידֹּכ ןּוא ,ןעמּונעג סעמרַאזַאק ןיא ןּוא רעדיילק עשיטַאדלָאס
 ןּוא ןטייהניואװעג עזעיגילער עגנערטש ערעייז ןּופ ייז ןסיירּוצ
 ןעמ טָאה ,ןרָאװעג-ןגיצרעד ןענעז יז רעכלעוו ןיא ,גנּוּבעגמּוא -

 :ַאדלָאס ןיא ייז ןּבעגעגנײרַא ,טקישרַאפ תונידמ עטייוו ןיא ייז
 יד רַאפ ןענעז יז עכלעװ ןיא ,ןעמייה עטרינילּפיצסיד עשיט
 .ַאקעג גידתוירזכא ןעלעגער יד ןּופ ןעגנּוטערטסױרַא עטסנעלק
 +יז ןכערּבעצ ּוצ ןעװעג:ןעגנּואװצעג ןעגעז יז .ןרָאװעג;טעװעט
 תופירט טיײנעג ייז טָאה ןעמ ,ןצעזעג ןּוא םיגהנמ עזעיגילער ערע
 סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא ּוצ ןּוא ןטלַאה ּוצ טשינ תּבש םעד ,ןסע ּוצ
 .יא ןטסּורּב סרעטּומ רעד ןּופ ךלימ רעד טימ רעדניק יד ןענעז
 .יצרעד רעזעיגילער רעגנערטש רעייז ךרּוד ןרָאװעג-ןּבעגעגרעּב
 -יא ,ןטיוט ןזָאל רעּביל לָאמ טנזױט ךיז ףרַאד ןעמ זַא ;גנּוא
 טױט םעד ךעלקריװ ןּבָאה ייז ןּוא .ןײגַאּב ּוצ תוריבע יד רעד
 עכעלקערש יד ןּבײרשַאּב ּוצ טשינ זיא סע .ןּבילקעגסיוא רעּביל
 ןּבָאה ייז !ךיז ףיױא ןעמּונעג ןּבָאה רעדניק יד סָאװ 4,,םייונע
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 ןלָאז יז וַא, ;דײשּפָא םייּב טָאּבעג סרעטּומ רעייז טריפעגסיוא
 .מּוא ןענעז סע ,"ןטערטּפָא טשינ הנּומא רעייז ןּופ ןּוא ןּברַאטש
 ,ןלַאּפעג תונּברק עשרעדניק עגילייצ

 עשידיי ןּופ ןּביױהעגפיוא ךיז גָאלק ַא ןּוא רעמָאי ַא טָאה
 םיתינעּת טָאה ןעמ ,טליפעגנָא םישרדמייּתּב טָאה ןעב ,רעזייה
 ,ןפָאלעג ןדיי עטּוג ּוצ רעּבָא ןעמ זיא ןטסײממַא ,ןפּורעגסיױא
 ןלעטשּפָא למיה ןיא הרוג יד חוּכ טימ ןלָאז ײז זַא

 ױצ ,"רודהילודג, רעד ןעװעג ןיא יּבר רעקצָאק רעד
 טָאה ָאד .טעדנעװעג ןעװעג ןענעז לארשי ןופ ןגױא יד ןעמעװ
 .טרירעגנָא זיא ָאד ,דיחי ןגעװ רעמ טלדנַאהעג טשינ ךָאד ךיז
 ףיוא ,טנעמַאדנּופ רעד ,םיוּב סלארשי ןּופ לצרָאװ רעד ןרָאװעג
 עקַאט טָאה יּבר רעקצָאק רעד ןּוא ,ךיז טלַאה ןינּב רעד סָאװ
 ַא וצ גנּורעדָאּפסױרַא ןַא סלַא טירש סרַאצ םעד טכַארטַאּב
 ,שרוק:םע ןַא ןענעז ןדיי .לארשי ןיפ טָאג םעד ןגעג המחלמ
 ןענעז ײז ,ןײלַא םלוע:לשיונוּבר םוצ ,דּבעושמ ךלמ ןייא ּוצ
 ןילַא רעטשרעּבױא רעד סָאװ ,קלָאפ סָאד ,טָאג ןופ רענלעז יד
 ,םיא ּוצ ןרצװיטגיליײהעג לָאז סע זַא ,ןּבילקעגסיוא ךיז טָאה
 סרעטּומ יד ןּופ רעדניק עשידי ןרעהעג ןײלַא רָאנ םיא וצ
 .ןענרעל ּוצ ןּבָאה ייז ּואװ ,םירדה יד ןיא ,קעװַא ןטסּורּב
 ןּופ הדובע רעד רַאּפ :טמיטשַאּב טסניד ןײא רַאפ ןענעז ײז
 ךיז טָאה סָאװ ,רעסײק רעדמערפ ַא טמוק ָאד ןוא !טָאג ןשידיי
 ןלָאז יז זַא ,לארשי טיונ ןּוא ,הנידמ עשילױּפ יז טגיטכעמַאּב
 סָאד ,ןײנ !ןָא:טיהרעגיילק ןופ ןּבעל עצנַאג סָאד ןעניד םיִא
 !ןייז טשינ ןָאק

 רענעי טשינ זיא רסײק ַא טימ ןריפ ּוצ המחלמ געװ ןײז
 טגעלפ רעכלעװ ,סהרש בײל 'ר ןיּבר ןכעלרעדנואװ ןופ געװ
 ןייק ןייג ךרדה.תצופק ךרּוד ,טירט עגידנליימ .ןּביז ךרוד טכַאנײּב
 ספעזָאי גינעק ןיא ךָאל .לסילש ןכרּוד ךיז ןכײלשנײרַא ,ןיוו
 םיא גנַאל ױזַא ,ןעלּבמיצנײרַא טּוג טּור ַא טימ םיא ןּוא םירדח
 טעװ רע זַא ,טגָאזעגּוצ טשינ טָאה ,גינעק רעד ,רע ןיּב ןסרוד
 יד ףיוא ןּכעגעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,תורזג יד ןכאמ.לטבמ
 ןיּבר רעקצָאק ןרַאפ געװ רעד טשינ ןיא סָאד ,ןדיי רענַאיצילַאג
 טשינ טריפ רע ,םיתפֹומ ןייק ןּופ טשינ טלַאה יּבר רעקצָאק רעד
 רעד ףיוא ,דרע רעד ףיוא םירסיק ןייק טימ תומחלמ ןײק
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 ָאד ןיא רעסייק רעד טשינ םירָאװ ,למיה ןיא ןּבױא רָאנ ,טלעװ

 יװ םדוירשּב ַאזַא ,טגָאועגסנײטשמ ,ןיא רֶע ,רעגידלּוש רעד

 רעד ,למיה ןיא ןרעטש ןיז רָאנ .שטנעמ רערעדנַא רעדעי

 טּפעש רע ןענַאװנּופ ,לַאװק רעד ,טרָאד טָאה רע סָאװ ,שרוש

 ַאֹּב ןעמ ףרַאדַאּב ןּביױא רש ןײז -- ,הרובג ןּוא חוּכ ןייז

 .,םודא ןּופ רש רעד זיא יַאלָאקינ רַאצ ןּופ רש רעד .ןפמעק

 ןּוא ,תועשר ןּופ רֹוקמ רעד ,ןדיי ןּופ טנייפ.יצרַא רעד ,קלמע

 ןּופ רש םעד רָאג ,שרעדנַא טשינ ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה רע

 .ףױא ,ןעלצרָאװ יד ןסײרּוצסױרַא ,ןעגנערּבּוצרעטנּורַא םודא

 ןיא ןלַאפ טעװ רש ןײז ןעװ ,ךיז טציטע רַאצ רעד עכלעװ

 ידרע רעד ףיוא ןלַאפ רַאצ רעד אליממ טעװ ,למיח

 .ןיקסװעיַאלָאקינ ַא ןעגנערּב ןסייהעג ךיז טָאה יּבר רעד

 יד טקעטשעגנײרַא טָאה ןעמ ןכלעװ ןיא ,לטנַאמ ןשירענלעז

 ןײז ןיא שדוקיורָא םעד טנפעעגפיא טָאה רע .רעדניק עשידיי

 ןשרענלעז םעד  ןזיװַאּב ,ּפָאק ןיז טקעטשעגנײרַא ,לביטש

 טָאה סָאװ ,יירשעג ַא טימ ןוא ,תורות.רפס יד רַאפ ?טנַאמ

 רעדניק יד ןעװ ,ּוניבָא.ּבקעי יײּב יװ ,רע טָאה ,ןסירעג רעצרעה

 ,ןעקרעד, :ןפּורעגסױא ,טכַארּבעג דמעה ספסוי םיא רַאפ ןּבָאה

 םיא טָאה סע רעּבָא *!ןוז ןיד ןּופ לדמעה סָאד סָאד ןיא

 .ילּכ עגיצנייא יד ליװ .ןיּבר רעקצָאק םעד .ןפלָאהעג טשינרָאג

 למיה ןיא המחלמ יד ןריפ טנָאקעג טָאה רע סָאװ טימ ,ןיז

 יניא רעד ןיא יז .רעירט עשידי יד זיא ,םודא ןּופ רש ןגעג

 ןּוא .םימהר ןּופ רעיוט סָאד ףיא:טנפע סָאװ ,לסילש רעניצ

  .ןעװעג-ןסָאלשרַאמ םיא רַאפ ןיא רערט יד

 רעד טימ ןכַאמקעװַא טשינ ךיז טזָאל רעקצָאק רעד רעּבָא

 ןעמ טצװ; .םײיּבר טָאה רע ,ּונרֹומ ַא למיה ןיא זיא רע ,טנַאה

 טימ ןעמענטימ םייּבר ענײמ ךיא לעװ ,םונהיג ןיא ןקישרַאפ ךימ

 ירָאפ דימלּת םעד טּבײרטרַאּפ ןעמ זַא;--.טגָאזעג רע טָאה--*! רימ

 .רעקצָאק רעד ןּוא ,ןּבירשעג טייטש--"! םיא טימ ןיּבר ןייז ןעמ טּביײרט

 טָאה ןײלַא ךיז רַאפ .הלילח ,ךיז רַאפ ןטעּב ָאד טשינ טמּוק

 רעד ףױא רעלטעּב ַא ןייז ּוצ, ,טלָאװעג טשינרָאג לָאמנײק רע

 טשינ ךױא :"למיה ןיא הררש ַא ןייז ןענָאק ּוצ ידּכ ,דרע

 טשינ טּכיױהרעּביא טמּוק רע ,ןטעּב רע טמּוק ערעדנַא רַאפ

 טוניריהשמ ןופ ,הֹרוּת רעד ןּופ חוּכ ןטימ טרעדָאפ רע ! ןטעּב
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 יפמ מעי

 יי

 .לוע םעד ךיז ףיוא ןגָארט יײז ,שדוק.םע ןַא ןענעז ןדיי !קוח
 ןָאק ,תיּבה.לעּב ןייא ּוצ דּביעשמ ןיא ןעמ זַא ,םימשיתוכלמ
 סָאג ּוצ דּבועשמ ןענעז ןדי ,ןטײװצ ַא ןעניד טשינ ןעמ
 .,הרוּת רער ןופ ןעמָאנ ןיא טרעדָאפעג טָאה רע ,"םמא:םחרמַא
 -עגּפָא טשינ םיא ןעכ טָאה ןּוא .םיקמ ןזיא ןײלַא טָאג סָאװ

 רע טָאה ןּוא .טײּבר ענײײז טרעדָאפעגפיוא רע טָאה ,טרעפטנע
 לַאװק םייּב ןעייטש יז לײװ ,ןגירקּוצ יז ּוצ טנָאקעג טשינ ךיז

 ךיז וצ טרעדָאפעגּפָארַא ײז רע טָאה ,טשינ רע ןוא ןרערט ןּופ

 .לּביטש ןיא
 טימ ןּבָאה טּפשמ ַא םייּבר ענײז טימ ןעמַאזוצ ליװ רע

 ןײלַא טָאג ןגעג קדצ-טּפשמ ַא ,רע ליװ טּפשמ ַא ,ָאי .טָאג
 ןיא ןדײ ענײז רעּביא.טרעפטנע רע סָאװרַאפ !רע טגנַאלרַאפ

 עשידיײ ענײלק קעװַא-טּפַאכ םודא ןּופ רש רעד .טנעה עדמערפ
 סיא רַאפ ןּוט ןלָאז זַא ,יײז טיונ ןּוא תורמג יד ןּופ רעדניק
 ןשידי ןופ ,ןייז.תּבש.ללחמ ,ןסע הכרט ןלָאז ײז זַא ,הדובע יד

 יא טּפַאכעגנײרַא ךיז ןּבָאה טרָאד יז ןוא !ןגָאוּפָא ךיז טָאג
 ײז ,ןפרָאװעגּוצ לקעֶּפ עצנַאג סָאד רימ ןּבָאװה ןּוא םילכיה יד

 ןיא ךיז ןעלגיּפש ןּוא ךעלעקעטש יד טימ טרָאד ךיז ןעײטש
 ןַײזוציהנהנ טײצ ַא טציא ןיא יצ ,ןרערט עשידיי ןּופ ךײט

 טגָאז ריא ןּוא ,םי ןיא ךיז ןעקנירט קרעװ עניימ 1 הניכשה ויזַא
 | ..1הריש ךיז

 רע טָאה -- {םײּבר ענימ ,ףיוא ךייא רעדָאפ ךיא --
 םעד ,"שודקה דיי, םעד - ,ןײרַא-טײקלקנוט רעד ןיא ןפורעגסיוא
 .לָאג ערעײא רעּביא-טזָאל !לקחצי 'ר ,ךיד ןּוא םנוּב 'ר ןיּבר

 ,טעז ןוא רימ ּוצ ּפָארַא ָאד טמּוק ןּוא ןדע-ןג ןיא ןלוטש ענעד
 ךיז טָאה טָאג סָאװ קלָאפ ןופ רעדניק יד וצ טוט ןעמ סָאװ
 | , ,י!הלחנ ןייז רַאפ ןּבילקעגסוא

 ןױש ןּבָאה סָאװ ,סנטָאש-טכַאנ ענעלַאפעגנָא יד ןּופ ןוא
 ןדיינש ,טציז רע ןכלעװ ןיא ,לּביטש עצנַאג סָאד ןעמונעגנייא
 ןעמיװשסױרַא ןעזעג ײז טָאה רע .םינקז עסײװ יירד סױהַא ךיז
 עניילק סָאד - ,םידגּב עסײװ ערעייז ןיא טנעװ עגידנטָאש יד ןופ
 םעד ןּוא םנּוּב 'ר יּבר ןכיה םעד ,"שודקה דײא רעד ,לדײ
 ,לוטש ןייז ןּופ ןּביױהעגפיוא ךיז טָאה רע ,לקחצי 'ִר יּבר םעניילק
 טַאהעג-העדּב ּוליפַא טָאה רע .םײבר ענײז ןיײז-םינּפ-לּבקמי

 *.) ,דיי.םיליהּת רעד ,שֵא םולש /
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 ישיס םּוצ ןְקּורּוצ ןלּוטש לָאז רע זַא ,שמש שרעה ןפורּוצנײרַא

 ןײלַא ךיז ןּבָאה םינקז עסײװ יירד יד רָאנ .םיחרוא ענייז רַאפ

 ךיז טָאה סע ןוא ,שיט ןייז םּורַא גידנּבעװש ,טצעזעגקעװַא
 :ןעמיטש ערעײז ןרעה ּוצ טמענרַאפ רע זַא ,טכַאדעג םיא

 תודועס.שולש ּוצ ןעמּוקעג ןענעז רימ ,יּבר רעקצָאק --
 | ! ךייא ּוצ

 :ןטינשעגּפָא ףרַאש טָאה יּבר רעקצָאק רעד רָאנ
 ןלעװ תולכיה יד ןיא !קסע ןַא ךיוא ?תודּועס-שולש --

 ןפרַאד רימ ,הלדבה יד ןָא-דניצ ,שרעה ! תודּועס:שולש ןװַארּפ רימ
 ,ריט רעד ּוצ ןפּורעג רע טָאה -- ..!םודא ןּופ רש ןגעװ ןדעו

 ןענעז ,הלדבה רעד טימ ןעמּוקעג זיא שרעה ןעװ רָאנ
 ...תּבש ןטימ ןעמַאזּוצ ןדנּואװשרַאפ ןענעז יז ,ןעװעג טשינ ןיוש ײז

 .שולש ,לדוד 'ר ,ןּוז ןייז טעװַארּפ שרדמה-תיּב ןסיורג ןיא
 ,רעװעשרַאװ ריאמ עשטיא 'ר ,"ם"ירה.ישודיחג רעד ,תודועס
 .ןײטשרַאפ ּוצ רעװש ,ךעלטשּפ רעטױל זיא הרות יד ,הרוּת טגָאז
 רעצרַאװש ןייא ןיא זיא הדע עצנַאג יד ,ןעמ טגניז רַאפרעד
 .נַא םּוצ רענײא טּפעלקענּוצ ,ןסקָאװעגּוצ ,טרעוװילגרַאפ עסַאמ
 עסַאמ עצנַאג יד ןּוא .ןײרַא;רעּבײל יד ןיא ןטכָאלפעגנייא ,ןרעד
 ָאּפמעט םעד טיול ,םעטָא ןשימטיר ןײא ןיא ךיז טגעװַאּב
 ןּופ -.ןטימניא קעלפ ןסײװ םעד ןּופ ךיז טרעה סָאװ ,גנַאזעג ןופ
 שיט ןטקעדעג ןּופ קעלפ רעדנרירעמיש רעסײװ רעד טָא ,שיט
 םי ַא ןיא ךיז טקנירט סָאװ ,תּבש ןּופ טשער עגיצנייא יד זיא
 טשינ ןעמ ליװ '"תּבש טקנוּפפ ןטצעל םעד .שינרעטסניפ ןּופ
 ,ןלאפַאּב סָאװ ,סנטָאש עצרַאװש יד טימ טפמעק ןעמ ,ןּבעגפיוא
 ףעשימטיר רעד ךרּוד ,גנַאזעג ןגידנעקנעּב םעד ךרּוד ,םינלזג יװ
 | ,גנּוגעװַאּב

 טעדנעװעג זיא עסַאמ רעצוַאװש רעד ןופ רעּבָא םינּפ סָאד
 רעד ךרּוד ,טרָאד ,ּבוטש סניּבר םּוצ טריפ סָאװ ,ריט רעד ּוצ
 ןופ ןײשּפָא רעגיליה רעד ,דײרפ עסיורג יד ןעמּוק ןָאק ,ריס
 ףיעזּב, ךיז טימ רָאפ.טלעטש יּבר רעד סָאװ ,טייקכעלטעג רעד
 ןּופ רעדניק יד) "אלכיה-ינב, יד ,(םרָאפ:רּוטַאינימ ןיא) *ןיּפנַא
 ,"טכיל םעגיילק, ןּופ ןייש יד ןעז ּוצ ןעקנעּב (ןָאיליװַאּפ ןשילמיה
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 סָאװ ,ריט רענעסָאלשרַאפ רעד ּוצ ץנַאט ןשימטיר ןיא ךיז ןגיװ
 בוטש סניּבר םּוצ -- ,"טייקגילייה רעטלַא, ּוצ טריפ

 ןייד ּוצ.יצ ,תונמחר ןּופ רעטָאפ ,המשנ ןײמ ןּופ טניירפ,
 ַא יװ ױזַא ,טכענק ןײד ,ןלײא רע לָאז ןליװ ןײד ּוצ טכענק
 םיא לָאז סיז .טייקניש ןייד רַאפ ךיז ןְקּוּב ּוצ ,דניא רעגנוי
 ,,,"םעט ןדעי ןּופ ןּוא טייקסיז רעדעי ןופ טּפַאשטניירפ ןייד ןייז

 רעד זַא ,גנונפָאה יד ןנעגעגפיוא טשינ ךָאנ ןּבָאה ײז
 ,ןענעפעפיוא ריט יד ךיז טעװ לָאמַאטימ ,ןזײװַאּב ךיז טעװ יּבר
 ךָאנ טפַאשקנעּב רעד ןיא יװ יזזַא ,ןןענישרעד טעװ רע ןּוא
 ,חישמ םעניילק ןפיוא טציא .ײז ןטרַאװ יױזַא ,חישמ ןסיורג םעד
 ןגָארטעגרעּביא טרעװ ןעקנעּב סָאד ,ןטרַאװ סָאד .,ןיּבר ןפיוא
 ןייגסיוא ןּומ ןּבעל ןופ טּונימ עדעי :ןַאטסקע ןרעכעה ַא ןיא
 ךיז ןיא טלַאהטנַא טפַאשקנעּב יד ,ןטרַאװ ןטקּוצרַאפ ןסיז ןיא
 ,םולּב רעד ןופ ּפסָאנק רעד ןיא סע ,גנוליפרעד ןּופ ןרעק םעד
 ןופ ּבײהנָא רעד ןיא ןטרַאװ סָאד .ירּפ רעד ןּופ ןעמיוז דעד
 טרעוו ןטרַאװ םעד ךרּוד ןּוא ,ריא ןיא טּפינקעגנָא ,,יגגוליפרעד
 רעגידנטָאש רעד ךיז טגיװ ...גנוליפרעד רעד טימ סנייא ןעמ
 ןוא גידנגייטש ,גנַאזעג ןשימטיר ןיא ,גיװעג ןסיז ןיא רעּפרעק
 ;גידנטעּב

 ךיא המשנ ןימ ,טלעװ רעד ןּופ ןיש ,טלַאטשעג ןייש;
 רָאנ יז לײה ,טָאג ,ךיד טעּב ךיא .ריד ּוצ עּביל ןּופ קנַארק
 ,ןזײװַאּב ןײשּפָא םעניש ןיד ריא טסעװ ּוד סָאװ ,טימרעד
 טצװ דיירפ עגיּבייא ,ןליײה ןּוא ןקרַאטש ךיז יז טעװ לָאמטסנעד
 ,."! ןייז ריד טימ

 ףיז טלקָאש ,עטַאמ רעד ןיא ןטָאנקעגנעמַאזּוצ ,לאיחי
 רעּבָא .םי ןיא ןּפָארט ַא יװ ,ךיז טליפ רע ,טימ ךיז טגיװ ןּוא
 ןיא ךיוה ַא ,ןּפָארט ןגיצניא םעד ןיא זיא םי רעצנַאג רעד
 ;רַאפ יאדוַא ,טפַאשקנעּב רעד ןּופ לײט ַא ןיא רע ,טניװ םעד
 א סע זיא יאדוא .קצָאק ןּופ ןינע םעד ,טציא סע רע טייטש
 ייה רעד ךָאנ טשרּוד רעד ,ןליװ רעסיורג רעד .הגרדמ עכיוה
 ,"ןּבָאה, עלעסיּב םעד טימ ךיז ןזָאל ןגּונגַאּב טשינ ,ןייש רעגיל
 ןצנַאגניא חוּכּב שטנעמ רעד זיא ,טגָאזעג-סנייטשמ ,סָאװ סירָאװ
 ןופ רעמ ;ןײז.ללוּכ ךיז ןיא רָאג רע ןָאק ףפיפיו ? ןןּבָאה וצ
 ךעלדנעמּוא ןּוא סיורג יװ ,ןלעװ ןוא ןטסולג סָאד ןיא "ןּבָאה;
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 ,.!קנּורט רעד ןיא ןיילק ןּוא םירָא יװ ןּוא ,טשרוד רעד ןיא
 טרעמַאלק ,ןגייטש ןגיּביא םעד ןיא ײז טימ ךיז טגיװ רע

 ךָאנ טרעמיש סָאװ ,תּבש ןופ ןיש ןטצעל ןיא יז טימ ךיז
 םעטָא ןטצעל ןיא טדנעלראפ טרעװ ,סױרַא סנטָאש-טכַאנ יד ןופ
 סיוא.טײרּפש ,רעטּבילעג ןיימ ,ןיישרעד ,ָא, :טּפַאשקנעּב ןופי

 ,."םולש ןּופ הֹּכּוס ןייד רימ רעּביא
 יד ןשיװצ ..ּואװ.שרעדנַא רָאג רע ןיא ץרַאה ןיא רעֹּבָא

 ןטימ ךיז ןעײרפ עכלעװ ,"םיליהּת.הרבח, ןּופ ןדי עטסָארּפ
 רעײז ּפָא ְךיִז ןעגניז ןוא ןטכַאנרַאפיתּבש יד ןיא ןּבָאה לסיּב
 טכַארט -- ,עסיױרג יד רַאפ טּוג ןיא ָאד סָאד ,"תולעמה:ריש,,
 .סיורַא ךיז ארומ ןייק טשינ ןּבָאה עכלעװ ,יד רַאפ -- ,ךיז רע
 םיא ראפ ,ןגעוו עיינ ןכוזּיצסױא ,ןטײקמַאזניײא עטײרּב יד ןיא ןזָאלּוצ
 .סיוא ןּבָאה סע סָאװ ,ןגָאז,םיליהּת ןּופ געװ רעד טּוג גונעג זיא
 .ןרי:ספרַאד עטסָארּפ יד םיא רַאט ןטערטעג
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 10 לטיּפַאק

 *ל ר וב ר ע ד

 לאיחי טָאה ,טכַאנרַאפ ַא ןיא ,םּורַא געט רָאּפ ַא ןיא
 יד טרעדורעגפיוא טָאה סָאװ ,ךַאז עכעלקערש ַא ןיטענּפָא

 ,ןּבירשעג טײטש רפס ַא ןיא ,ןעזעג טלמּונַא טָאה רע .םידיסח
 .עכעלקילגמוא ןּוא עקנַארק ןשיװצ ןענעװַאד ּוצ טּוג ןיא סע זַא
 ."ץרַאה םענעכָארּבעצ םּוצ טנָאנ ןיא טָאג; :טײטש'ס יװ ױזַא
 ךיז ןטלַאה סע ּואװ ,רעמַאק רעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא רע זיא

 רעיז ריט רעד ייּב ךיז טלעטשעגקעװַא ןּוא עקנַארק יד ףיוא
 ַאֹּב טשינ םיא ןּבָאה ײז .ןענעװַאד;החנמ לקניװ ַא ןיא ליטש
 גיטכיל גירּביא טשינ לָאמנײק ןיא רעמַאק רעד ןיא .טקרעמ

 א טשרעהעג טָאה ,טכַאנרַאפ ּביײהנָא ןיא ,טציא ןּוא ,ןעװעג
 ,טייקלקנוט עטכידעג:

 י"ד ךיז טפַאשעגניא טַאהעג לָאמטסנעד ןיוש טָאה רע
 ?ףלַארטײנ, ַא ןיא ןליפעג ענײז ןעגנערּבּוצניירַא טײקגיטרַאנגיײא
 ןּוטעגסיוא ןצנַאגניא ךיז טָאה רע סָאװ ,םעדכוּוד ,דנַאטשּוצ
 *ַאֹּב רעדעי ןָא ,ןענַאטשעג ליטש גנַאל יױזַא ןיא רע ,ךיז ןּופ
 .ןריולרַאפ ךיז טָאה ןײלַא רע ןזיּב ,קנַאדעג ןדעי ןָא ,גנוגעוו

 טָאה ,דנַאטשּוצ "ןלַארטײנ; םעד ןיא ןענּופעג ךיז טָאה רע ןעװ -
 רעכלעװ ןיא ,עיצַאוטיס רעדעי ןיא ןּבעלנײא טנָאקעג ךיז רע
 .מּוא יד ןשיװצ ,טציא ,ןּבירטעגנײרַא םיא טָאה עיזַאטנַאפ ןייז
 םיא ךיז טָאה ,טעּבעג ןיא ךיז ןפיטרָאפ םיײּב ,עכעלקילג
 ןגייא ןייז זַא ,עקנַארק יד ןּופ רענייא זיא רע זַא ,טכַאדעגסױא
 ךָאנ ןיא שילפ ןייז זַא ,טרעטָאלּב טימ טקעדַאּב ןיא ּבייֵל
 רָאנ טציזַאּב רע ,ןליופ ןענָאק לָאז סע ידּכ ,רַאפרעד גידעּבעל
 5 ,ןליפ ןענָאק לָאז רע ידּכ ,תויח ליפיזַא ףױא ףךיז ןיא
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 ןענַאטשעג טציא ןיא וע .ןייּפ ןּוא ןגָאטײװ יד ,ךעטש:לדָאנ

 .סנײטש'מ ,רע זיא סָא :םערָאװ רענעטָארטעצ ַא יװ טָאג רַאפ
 ןַא ,ןײא ךיז טדער רע זַא ,ןצנַאגניא ,שטנעמ רעד ,טגָאזעג
 תװַאת ןּופ טסענ ַא ?ןשינעפעשַאּב עלַא ןּופ רעכעה ןיא רע
 ןופ ןכירק סָאװ ,האנש-האנק ,ןשינעדערניא ,ןעגנַאלר ַאפ ןּוא

 | 6! םירעװ עסואימ יװ ,םיא
 ןענָאק ּוצ ידּכ ,ץרַאה ןייז ןכָארּבעצ לאיחי טָאה ױזַא

 :.עגּוצ ןיא רע ןעװ .ײז ןּופ רענייא ,ייז טימ םענייאניא ןייז
 ּבױטש ןיא ןגעלעג ןיוש רע זיא ,הרשע-הנומש רעד ּוצ ןעמּוק
 .רעװ עטסָארּפ יד ןיא טשטײטעגנײרַא טָאה רע .טָאג ןייז רַאפ
 טסזייּפטש ּוד, :טײקנלַאפעג עכעלשטנעמ יד טעּבעג ןייז ןּופ רעש
 רעד ןָאק טּונימ ןײא ןײק ."דסח ןייד ךרּוד עגידעּבעל יד
 טימ ריד ןּופ גיגנעהּפָא ,עקסַאל ןײד ןָא ןּבעל טשינ שטנעמ
 יד גידעּבעל טסכַאמ, ..היח ערעדנַא עדעי יװ ,עשַאּפ ןייד
 זנוא רָאנ ,ענעּברַאטשעג יד רָאנ טשינ ,"דסח ןײד טימ עטיוט
 ןרעװ.טיינַאּב םיתמה:תיחּת ןייד זּומ זנּוא ףיוא ,עטיוט-גידעּבעל
 .ָצג ביטש יװ רימ ןטלָאװ טשינ ןעװ ,ןּבעל ןּופ טונימ עדעי
 ,עקנַארק טסלײה ּוד ,ענעלַאפעג יד רעטנוא:טסציטש , ,,,ןלַאפ
 גָאוצ ןײד טסטלַאה ּוד ןּוא ,ענעדנוּבעג יד ףיוא:טסדניּב וד
 ",,דרע רעד ןיא ןיױש ןפָאלש סָאװ ,יד ּוצ

 ןטסצרַאװש םעד ןיא טצשטרָאקעגנײא ןענַאטשעג ןיא רע
 ַא -- ,ײז ןּופ רענייא ןעוװעג זיא רע ןּוא ,רעמַאק ןופ לקניװ
 .עג ןּבָאה עקנַארק יד .םי םענעגיּפשעגסיוא םעד ןיא ןּפָארט
 סנסיּב יד רעּביא טגירקעג ךיז ןּבָאה עטנוזועג יד ,טצכערק
 ןעמּונעגנעמַאזּוצ טָאטש ןיא ןּבָאה רעּבײװ עטּוג סָאװ ,טױרּב
 .רעד ךיז טָאה לָאמַאטימ .,ןגָארטעגנײרַא רעמַאק ןיא ייז ןוא |
 ףיא טגָאזעגנָא טָאה סָאװ ,ןעשטיװק ךעלמייהמוא ןַא טרעה
 | :סטּוג טשינ

 !יז טלַאה !טשינ */ טזָאל !טסעפ יז טלַאה --
 ּופ ענעסעזַאּב יד ,דיומ עטױר יד ןעװעג זיא סָאד

 ךיז ןּופ ןּבעג ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה סָאװ ,קוּביד ןכעלקערש
 ,לעװ ייּב ,ןלַאפנָא עשיטַאמזַאּפס עריא ןּופ סנכייצ עדנרימרַאלַא
 ַא ןיא ןשטנעמ ףױא לגענ יד טימ ןפרַאװ ךיז טגעלפ יז עכו
 ,רעד טקניטסגיא ןשהיה ריא טימ טָאה יז .עירופ רעכעלקערש :
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 טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעװעג זיא יז ,ןײז ָאד סלאיחי טּפַאנש

 ?םוא עריא ,רירַאּב ןזעירעטסימ ַא ךרּוד יװ ,טקרעמַאּב םיא

 .עגניא קערש  עסיורג ַא ריא ןיא ןּבָאה ןרעטלע עכעלקילג
 קוּביד םעד ריא ןּופ טעװ קידצ רעד .קידצ םעד רַאפ טצנַאלּפ

 יסױרַא שיילפ גידעּבעל קיטש ַא יװ ,ןגָאיסױרַא טלַאװעג טימ

 :עג יז ןיא ,סנטייוװרעדנּופ ןלאיחי טקרעמַאּב טָאה יז זַא ,ןסייר

 ןַײז טימ טמּוק סָאװ ,קידצ רעד ןיא סָאד טָא זַא ,רעכיז ןעװ

 ,עגסױרַא טָאה יז .ןסײרסױרַא קוּביד םעד ריא ןּופ טעּבעג

 ןופ ןעמּוקעג ןענעז סָאװ ,תוללי עכעלמייהמּוא ךיז ןּופ ןפרָאװ

 ןטלָאװ הלּבח:יכַאלמ רעטרעדנּוה יװ ,לעק רעטערונשעגנעמַאזוצ

 ןפרָאװעג ,ּפָאק ןופ רָאה יד ךיז ןסירעג טָאה יז ,טקיטשעג יז

 / טנעה יד טימ טּפַאלקעג ,עיסלּואװנָאק רעשיטקעלּפָאּפַא ןיא ךיז

 | :סיפ יד טימ ןּוא
 א ,ױא ,יא !ךימ טסימש רע !ךימ טגָאלש רע --

 .!!סױרַא שיילפ רעקיטש רימ ןיפ טסייר רע
 ןרעװ !רעװ !דניק םירָא ןיימ --

 !לקניװ ןיא טײטש סָאװ רעד ,טרָאד --
 ךָאנ .עקיַארק ערעדנַא יד טקעטשעגנָא טָאה יירשעג ריא

 2ג טשינ ןּבָאה עכלעװ ,עדנילּב יד סױװַא ןענעז םיעגושמ יד

 רעדנילּב טימ ןּבָאה יז .ייז םּורַא ךיז טּוצ סע סָאװ ,טסּואװ

 ערעיײז טימ ןגידייטרַאפ ּוצ ןּבױהעגנָא ךיז טײקנקַארשעגרעּביא

 סיֹווַא טציא ענעקָארשרעד ןענעז רעדניק יד ,סנקעטש ןּוא טנעה
 .פיוא ךלַאּב ןיא גָאלּפ ןּופ רעמַאק ןיא ,ןענייװעג ערעטיּב טימ

 טשינ יװ ,ןעירשעג עגידארֹומ עכלעזַא ,הללי ַאזַא ןענַאטשעג

 טָאה ךעלדנע ,ןלַאפַאּב עקנַארק יד ןטלָאװ םילָאװײט ענעעזעג
 יעג.טקעװעגפיוא טציא ןיא רעכלעו ,ןלאיחי טקעדטנַא ןעמ

 :עג יד ּבילּוצ דנַאטשּוצ ןייז ןּופ ןרָאװעג:ןסירעגסױרַא ,ןרָאװ

 | ..טקיקעגמוא טרעדניאװרַאפ ךיז טָאה ןּוא ןעיירש

 ךיז ןענימעג עקנַארק יד סָאװ ,טיצ רעצנַאג רעד ךרּוד

 =עג סעּפע טעװ ײז טימ זַא ,טּביױלגעג יײז ןּבָאה ,ןיּבר םייצ
 .גײרַא יּבר רעד טעװ טעטרַאװרעדמוא ; סעכעלנייוועגרעסיוא ןעש
 טימ ןּוא ,למיה ןּופ ךאלמ ַא רעדָא ,רעמַאק ןיא יז ּוצ ןעמּוק'-

 ;ײל ערעײז ןּופ ןרעװ:ןעמינעגּפָארַא הללק יד טעװ הכרּב ןײז

 ףע, :ןעירש קוּביד םעד טרעהרעד ןּבָאה ײז ןעװ רעב.
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 טניפעג קידצ רעגילייה ַא ןַא ,טסואוועג ײז ןּבָאה *! ךימ טגָאלש
 .יא טשינ ןָאק קוביד רעד סָאװ ,ײז ןּופ טנָאנ רעד ןיא ךיז
 ,ןגָארטרעּב

 ןעװעג רָאנ זיא רעמַאק ןּופ שינרעטסניפ עטכידעג יד
 ךַאװש ךיז טָאה סָאװ ,רעייפ םענעפָאלשרַאפ םעד טימ ןטכױלַאּב
 ןּבָאה עקנַארק יד ןכלעװ ףיוא) סופיירד ןימ ַא ףיוא טנערּבעג
 -ַאװעג ךיז ןּבָאה ייז ןכלעװ ייּב ןוא ,ץכעקעג רעייז טכָאקעג
 טּפעלשעג ,רעייפ םּוצ ןפרָאװעג עלַא ךיז ןּבָאה טציא ,(טמיר
 ,קעלפ ןצרַאװש םעד ןטכײלַאּב ּוצ רעצלעה ןּוא ךעלדנעּפש
 ץוּביד רעד ןכלעװ ּוצ ןּוא ,ריט רעד ייּב ןענַאטשעג זיֹא סָאװ
 רעיײפ.ץלָאה םעד טימ ןטכײלַאּב סָאד רעּבָא ,ןסירעג ךיז טָאה
 יד ןקרַאטש ּוצ ןפלָאהעג קילּבנגױא ןטשרע םעד ןיא רָאנ טָאה
 ,םונהיג ןּופ רעניואװניא יד טּפַאכעגמּורַא טָאה סָאװ ,קינַאּפ
 : קערש ןייא ןּופ ןרָאװעג-טּפַאכרַאפ זיא רעמַאק עצנַאג יד

 4סעּטע רע טצזרעד םתסהןמ ,טיירש קוּביד רעד זַא -
 { ריט רעד ײּב טרָאד םיא ךָאד טסעז --
 !זנּוא טפלעה ,יּבר רעגילייה --
 ,טלגוירעגמּורַא ןענּופ:ג לאיחי ךיז טָאה טּונימ ַא ןיא

 .ךיז םּורַא טנעה עטקערטשעגסױא טימ ,רעייפ ןעגנּוצ ןופ יװ
 ,םיא םּורַא ןסקַאװעג ןענעז קילגמּוא ןצרַאװש ןּופ ןרעיומ
 .ייוצ ,עגיּפעקנָא ,סנטָאש:טכַאנ עטקילפעצ ,ענעסירעצ ןּופ ןסיוטש
 יָצג עגידנכליהרַאפ טימ ,עגידנעיָאװ ןּוא עגידנגָאלק ,עגיּביײל
 ַא טצנַאטעג ײז ןּבָאה - ,ןגױא תעגידנעעזילעה ןּוא ןעיירש
 ןגידנרעטיצ םעד ןופ ץנַאט םעד ,םיא םּורַא דָאהַארַאק ןדליוו
 ןּוא טיונ ןשיװצ ,גנוזײלרעד ןּוא טײקנלַאּפרַאּפ ןשיװצ רעזייװ
 ?עגניא ,םיא םּורַא טלגנעלשעג ךיז ןּבָאה ןעגנּוצ יד .ףליה
 ןעמ .ּבײל ןייז ןּוא טנעה ענייז ,סיפ ענייז ןשיװצ ךיז ןטכָאלּפ

 עטלּפירקרַאפ ,עגידנענייװ ןפרָאװעגנײרַא סיוש ןיא םיא טָאה
 טירטּוצ ַא טפמעקעגסיוא טלפײװצרַאפ ןּבָאה עדנילּב ,רעדניק
 .ײז טימ ,טציא ןוא ,ּפעק רעּביא ןוא רעּבײֵל רעּביא םיא ּוצ
 רַאפ ןעז ּוצ טניואװעג ןענעז סָאװ ,רעגניפ ןּוא טנעה ערע
 יד ,ענעדי יד  ,ןּפַאטַאּב ּוצ ןּביױהעגנָא םיא ײז ןבָאה ,ײז
 עטשרע יד םיא טָאה סָאװ ,קוּביד םעד ןּופ רעטּומ עכעלקילגמּוא
 ןצנַאג םעד טימ םיא ןיא טגָאנעגניײא ךיז טָאה ,טקעדטנַא
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 (.קילגמּוא .ריא רַאפ ףליה ךָאנ טּפַאשקנעּב ריא ןּופ טשרּוד
 :ןעגנַאװצ ענרעזיא טימ יװ ,םיִא ןסירעג טָאה יז ,דניק ךעק

 !דניק ךעלקילגמוא ןיימ) טפלצה ,שטנעמ רעגילייה --

 .9לװ | ןפנאג 8 !עמַאמ עקנַארק ןיימ ,יּבר רעגילייה --
 !םּורַא ָאד ןיוש ךיז ךיא רעגלַאװ רעט

 טשינ  ךָאד ןָאק ךיא ,רעצ ןימ טעז ,יּבר רעגילייה --

 | { ןגָארטרעּביא רעגנעל

 פאל ַא םּורַא יװ ,ןלאיחי םּורַא ןגָאלשעג ךיז טָאה ןעמ

 עגירעגנוה ןּופ גיטש ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא ןיא סָאװ ,שיילפ

 ןיוש טרעהרעד ךיז ןּבָאה ןעײרשעג יד ,ןדלַאװעג יד .ףלעװ
 ןשטנעמ ,םידיסח .סַאג רעד ףיוא ךיוא ,שרדמה-תיּב ןסיורג ןיא

 .ַאְזּוצ ןעמּונעג ךיז ןענעז רעדניק ןּוא רעּבײװ ,סַאג רעד ןּופ
 טָאה ,ןלַאפ עכלעזַא ייּב ךיז טפערט סע יװ ןּוא ,ןפיולוצנעמ

 : ןכַאז עכעלרעדנּואװ ןלייצרעד ּוצ ןּבױהעגנָא דלַאּב ןעמ

 סעּפע יז ןעעזרעד םּתסהןמ ,עיירש עקנַארק יד זַא --

 ...! םיא ןיא

 ; ןסייהעג סע טָאה דלַאּב

 .אןײרַא-רעמַאק ןיא ןעמוקעגנײרַא זיא יּבר רעד --

 סָאװ ,דײ רעטּוג רערעדנַא ןַא ,יּבר רעד טשינ ,ןיינ --

 ..ןיּבר םּוצ ןעמוקעג זיא
 רעסיורג ַא ,קינו"ל ַא -- ,דײי רעטּוג ןײק טשינ --

 םימשה-ןמ ךאלמ ַא ,ןיא סָאד רעװ טשינ טסײװ ןעמ !רּתסנ

 .עקנַארק יד ןלײה ןעמּוקעג זיא ןוא טקעװרעד ךיז טָאה
 ןעמ סָאװ ,עלעגיצ טקּוצרַאפ ַא יװ ,ןגידעּבעל ַא םיוק

 יד ןּבָאה ,תויח עגירעגנוה טימ גײטש ַא ןופ סױרַא:טמענ

 -ַאֹּב םיא ןענעז סָאװ ,עקנַארק יד ןּופ ןלאיחי טײרפַאּב םידיסח
 "ַתיִּב ןיא םענ ַא ןּבעגעג םיא ןעמ טָאה רעּבָא רַאפרעד ,ןלַאפ

 .ךורּב ןיא'ס :;רעכלעזַא ןיא סוָוד רעװ ןעזעג ,ןײרַא:שרדמה
 געֹרַא ןשיװצ םיתפומ טּוט סָאװ ,ץראה:םע רעד ,ןּוז סהשמ
 קצָאק ןיא) !ןעגנוי עּבָארג יד ןּופ יּבר רעד !ףרָאד ןיא ןרַאד

 ,םידיסח עשימייה טרָאד ןעװעג ,ןּופרעד טרעהעג ןיױש ןעמ טָאה
 סע ּואװ ,ךַאז ַאזַא ןגָאװ רע לָאז ,(טלייצרעד סע ןּבָאה ייז ןּוא

 ַא ,עלעמהובַא ןַא ,"ם"ירה-ישודיחג ַא ,יּבר רעד ךיז טניפעג

 יקצֲאָק ןיא ָאד !ןדיי עטּוג עגירּביא עלַא יד ןוא לדוד יִּב
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 טגָאי יּבר רעד ּואװ ,םיתפומ ןיײק ןּופ טשינ טלַאה ןעמ ואח
 !סעכלעזַא סעּפע ןעמענרעטנּוא ךיז רע לָאז ,עקנַארק ךיז ןּופ
 יב הּכלמ יד ןגידלַאװגרַאפ *!תיּבּב ימע הּכלמה תא שֹוּבכל םגא

 רַאפ גיצניװ ןענעז ןיד.תיּב תותימ עּברַא עלַא !ויוה ןיא רימ

 : { םיא

 ןוא שיט ןפיוא ףיורַאיּפַאכ ַא ןבעגעג םיא ןּבָאה ייז ןּוא

 .עג ךיז ןּבָאה יז .שיילפ ןגידעּכעל ןיא ןײרַא לגענ יד טימ

 יד ןעמונעגּפָארַא טָאה ןעמ ,דײרפ רעשילַאּבינַאק טימ טדיירפ

 ןזיוה יד ןּופ סעקסַאּפ יד ,ןּפינק ןיא ייז ןדניּברַאפ ,ןעלטרַאג
 ,ןיּבר םייּב ןעװעג ןיוש ןיא השמ-ךּורֹּב רָאנ ,,,ןגױצעגּפָארַא
 םערּוטש טימ "*םישדק.ישדק, ןיא ןסירעגנײרַא ךיז טָאה רע

 "טרַאש ,שמש שרעה טפיול ןיוש ןּוא .טלייצרעד ץלַא ןיּבר םעד

 ץּוצ טפרַאװ ,סקניל ןּוא סטכער ףיוא סמערָא עטסעפ ענייז .טימ
 ןוא ףיױרַא לסקַא סדיסח ַא ףיוא ךיז טּפַאכ ,רעּבײל ןעמַאז

 | : טיירש
 !טפּור יּבר רעד ! ןרירנָא טשינ !ןגָאלש טשינ --

 8 ןוט ּוצ טלעפרַאפ טשינ טָאה טרָאװ-רעּבױצ סָאד

 יא טָאה טייקגידאלּפ רעסיורג ןּוא ?מרומעג ַא טימ .רעדנואוו

 : :ןײרַא;םינֿפ ןיא ןרנדנַא םעד טקוקעג רענ
 ?ןמ ,םישדקיישדק ןיא ןײרַא םיא טפּור יּבר רעד --

 ..ששש .,.ןיז ָאי סעּפע ךָאד ןּומ םּתסה
 סלאיחי ןּופ טשער עטצעל יד טעװעטַארעג טָאה סָאד

 .ַאװ טלַאק ּפעש ַא טימ טרעטנימעגּפָא םיא טָאה ןעמ .תויח
 ןצעזפיוא םיא ןפלָאהעג ץרא:ךוד טימ ןיוש טָאה ןעמ .,רעס
 ֿגקעלפ עגיטולּב יד םיא עטַאמש ַא טימ ,קנַאּב ַא ףיוא ךיז

 ףצ ןעמּוקעג רע ןיא םּורַא עלײװ ַא ןיא ,טשיװעגּפָא םינּפ ןּופ

 =נײרַא זיא סָאװ ,השמ-ךּורּב ןּוא שמש שרעה 'ר סיא ןּבָאה ,ךיז
 ןיפ ןקילּב עגידנרעדנּואװַאּב יד רעטנּוא ,םיא ךָאנ ןעמּוקעג

 -- ,ןטסגילײה ןּופ ןטסגילייה םעד ןיא טריפעגנײרַא ןעמעלַא

 ,ןײלַא ןיּבר םּוצ

 ,םידיסח רעװָאשַאמָאט עטלַא ענייז טַאהעג-3יל טָאה רע

 ןעג ,ןרָאז ענעל ןָא טנאגרפד םיא ןבָאה יז גבר רעקצָאק !ָצ
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 ּוצ טָאה רע ןעװ ,?מיה םּוצ ןגיטש ןיא ןטלַאהעג טָאה רע
 ךיז רע טָאה ענעמוקעגפיוא יד ּוצ) .טלָאװעג ןעגנַאלרעד סעּפע
 יב השמ:ךּורב זיא םעד ךרוד ,(ןעניױאװעגּוצ טנָאקעג טשינ
 ךיז טָאה השמ-ךּורּב ןעװ .רעכסישּפ ַא - ,ןעװעג ונרומ ַא םיא
 טליײצרעד ןיּבר םעד ןוא ןיּבר םּוצ ןסירעגנײרַא םערּוטש סימ
 .ןייז סָאװ ,טײקשירַאנ רעד ןגעװ ,ןעמוקעגרָאפ ןיא סע סָאװ
 .--,ןסרֹוד םיא ןליװ םידיסח יד ןכלעװ רַאפ ,ןּוטעגּפָא טָאה ןיז
 .,ןַאמנגנּי םעד ןעז ּוצ ,יּבר רעד ,ןרָאװעג:עװַאקעשט רע זיא
 ,ןּוט ּוצ ךַאז ַאזַא רעטנּוא ךיז טלעטש סָאװ

 :ברעטיצ ַא ןּוא רעכיײלּב ַא לאיחי םיא רַאפ טײטש טציא
 ,רעסַאװ ןּוא טּולּב ןּופ טכייפ םיא ןענעז תואיּפ יד .רעגיד
 יד רעטנוא ,םינּפ ןייז ףיוא ךָאנ ןענעז ןקעלפ:טּולּב עפרַאש
 ײַפ ןרעטיצ תואיּפ יד ןּוא ןדנַאר עצרַא וש ןיא ןגיוא יד ,ןגיוא
 ןרעטיצ טנעה עכיײלּב ענייז ןּוא ןןרעטיצ ןּפיל ענייז ךיוא .םיא
 .ןופ ןוא ,טּבעלעגרעּביא סָאװ;רָאנ טָאה רע סָאװ ,דחּפ רַאּפ
 רעטנוא ןּופ טניר רעסַאװ ןּוא טולּב ,ןיּבר ןרַאפ דובּכה-תֵארי
 טזָאלעגּפָארַא ןגיוא יד טלַאה רע ןּוא ,תואיּפ עצרַאװש ענַײז
 יה ,טמעשרַאפ דרע רעד ּוצ

 טנעװ-ןעמערּב יד טנעה יד טימ רעטנוא;טּבױה יּבר רעד
 .םיא יײּב טײטש םיהלא:םלצ רעד לײװ ַא ןָא םיא טקוק ןוא
 | | . .םינּפ ןפיוא רָאלק יױזַא

 יּבר רעד טגָאז -- !םיהלא;םלצ ַא רַאפ סָאװ !ַאװָא --
 ;װ טלַאהַאּב ,טרָא ןּופ ּביױה ַא שזַאךיז טיג רע ןוא ,ךיז יצ
 .קַאּבַאט סָאד ּפַאכ ַא ,ןעמערּב יד רעטנוא ןגױא ענייז רעד
 יד סיוא:טיש ןּוא סנטײװרעדנופ קַאּבַאט קעמש ַא ,עלעטעקש
 ײװ .,ליװ עטּוג ַא טגײװש רע .ףױרַא-דרָאּב ןייז ףיוא טשער
 טקעטש טײהרעטכַארטרַאּפ ןּוא ,ךיז ןיא ןעגנַאגעגנײרַא טלָאװ רע
 | {םכילע:םולש -- :ןלאיחי ּוצ טנַאה יד סיוא רע

 .ןַאל ַא יּבר רעד יז טלַאה טנַאה יד םיא טיג לאיחי ןַא
 טיוה ןײז ךרּוד טליפרעד יּבר רעד ,רענעגייא ןייז ןיא לײװ עג
 יד ,ןרעדָא עגידרעטיצ סלאיחי ןּופ ןּפַאלק עשירטקעלע סָאד
 יֿבר רעד ןּוא ,טָאג רַאפ טסגנַא יד ,ץרַאה ןײז ןּופ .געלשי
 לָאמַא ןיא רע יװ ,ןרָאי עגנוי ענייז ןיא ןײלַא ךיז טנָאּמרעד
 םישנא תווצמ, טשינ .לאיחי יװ ,גידרעטיצ ןּוא גנוי ןעװעג ןײלַא
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 ,ןװאורּפוצסיוא יינספיוא ּבײל ןגייא ןייז ףיוא רָאנ ,"הדמולמ
 ,םיוּב ןּופ ירט עשירפ ַא יװ ,יז ןסייר ,הוצמ עדעי ןּבעלּוצפיוא
 טײקמירַאװ ַא .ןענרעל סָאד ,ןענעװַאד סָאד ,תוצמ יד ןעײנַאּב
 רע ,טנגּוי רעד רַאפ טסּורּב רעטלַא סניּבר ןיא ןָא ךיז טדניצ
 יד דָאש ַא םיא ןיא סע ןּוא ,ןלאיחי ןיא קירוצ ךיז טעז
 . רעגניפ ענייז ןּופ טנַאה עגידרעטיצ ,עגידעּבעל ,עגידעּפַאלק
 סָאד טלָאװעג טיוה רעטלַא ןייז ןיא טלָאװ רע יװ ,ןזָאלוצסױרַא
 טנַאה יד רע טלַאה ,ןסיגנײרַא ךיז ןיא טנגּוי רעד ןּופ תויח
 :טגָאז ןּוא עלײװ עגנַאל ַא רענייז ןיא

 לּוטש ַא םיא ּביג ,שרעה !טרעטיצ רע יװ ייווא --
 | | ,ןציז ּוצ

 לָאז יּבר רעד :ןרָאװעג.טרעהעג טשינ ךָאנ ןיא סָאד
 שרעה זַא ןּוא .ןציז ,קענש ןגנּוי ַא ּוצרעד ךָאנ ,דיסח ַא ןסייה
 -רַאפ טלָאװעג ךיז טלָאװ רע יװ ,רע טגָאז ,ךיז טרעדנואװ
 | : ןרעפטנע

 םיעשר יד .סיפ יד ןּופ טלַאפ רע ,ךָאד טסעז ּוד --
 ןפוא.ןיאב ךיז ליװ לאיחי רעּבָא -- ,ןגָאלשעג םיא ךָאד ןּבָאה
 .טָאּבעג סרעטָאּפ םעד ןגעג ןּוא סניּבר םעד ןגעג ןצעז טשינ

 "בר ַא זַא) "לוחמ ודובּכ ןיא ודובּכ לע לחמש יּבר --
 טלמַאטש - ,(גיטליג טשינ סע ןיא ,דובּכ ןײז ףיוא לחומ זיא
 ןּפיל יד טימ רע

 --,הטוש ןייק טשינרָאג ךָאד רע זיא ,שרעה ,ױזַא בוא --
 ּוצ רעדיװ טמּוק יװ - .לכײמש ןטּוג ַא טימ יּבר רעד טגָאז
 | ;1 תושפט ַאזַא םיא

 =נַאג סלאיחי ןעמערּב יד רעטנּוא ןּופ טכַארטַאּב יּבר רעד
 זַא ,טנעה ענײז ןיא טרעטיצ לועלג סָאד יװ .גנּומענַאּב עצ
 טכַאמ רע יװ ,רעגניפ עניײז רעּביא רעּביא שזַא ךיז טסיג ןפנָארּב רעד
 םצד טקנירט רע יװ ,םייחל טגָאז רע יװ ,לסיּבַא טּפּוז רע יװ ,הכרּב יד

 ןיּבר ןּופ ץרַאה עטלַא טָאד ןּוא .גיטכיוו זיא טייקגיניילק עדעי ,ןפנָארּב
 טימ ןּוא ,ןַאמנעגנּוי םּוצ עּביל ןּופ ףּושיִּכ םעד טימ ךיז טײנַאּב
 ,ןלאיחי ּוצ טקעריד טשינ ,יָא ךיז רע טפּור חּורתחנ סיורג
 טסײװ ןיא ןסָאגַאּב ןטסגנַא ןיא טייטש סָאװ ,רעטָאפ ןייז ּוצ רָאנ
 | | :ךיז טּוט ָאד סָאװ טשינ

 ,"דײ, רעד ,יּבר רעגילייה ןיימ ?טסײװ ּוד ,השמ-ךּורּב --
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 .ץנוק ןײק טשינ ןיא ןייז ּוצ תפומילעּב ַא, :ןגָאז טגעלפ
 ַא רָאנ ,ךרע ןּוא למיה ןעײרדרַאפ ןָאק הגרדמ-לעּב עדַאיל ַא

 ריד ךיא ןיּב םיתפומ יד ,אלימ -- .."רעװש ןזיא ןייז ּוצ דיי

 טגערפ -- 1ןַאמרעגנּוי ,ךי ןטימ סע טלַאה יװ רעּבָא ,לחומ

 | | / ,ןלאיחי יּבר רעד
 ,ןפנָארּב קנורט ןּופ ךיז ּוצ ןעמּוקעג ןיא רעכלצװ ,לאיחי

 םעד םירָאװ ,ּבײל ןצנַאג ןרעּביא טרעטיצעגפיוא רעדיװ טָאה |
 סָאד טָא : ?טניּפ ןיא יװ ןפָארטעג םיא ןּבָאה רעטרעװ סניּברי

 .נָא ךיז טָאה עּביל עגידרעייפ עסיורג ַא !עקַאט ךָאד רע ליוו
 יד ןּביוהעגטיוא טָאה רע .ןיּבר םּוצ ץרַאה ןייז ןיא ןדנּוצעג

 :עג זיא יּבר רעד זַא ,קילּב ןגידנסעּב ַאזַא טימ םיא ּוצ ןגיוא

 .קניפ סָאװ ,ןרערט עגידשולח יד ןעזרעד טָאה רע ,ןרָאװעג-טריר

 :טלמַאטשעג טָאה לאיחי ,ןקילּב עכיילּב סנַאמנעגנוי םעד ףיוא ןעֶל
 | ,ןיּבר ןגילייה םּוצ השקּב ןיימ ךָאד ןיא סָאד --
 {םיתפומ טימ דלַאּב דיי ַא ןּופ געװ רעד זיא --

 ןעװעג ןיא סע ןוא ּפָאק םעד טזָאלענּפָארַא טָאה לאיחי
 : :טדערעגסיֹורַא דרע רעד ןּופ יח

 ,הלילח ,טשינ זַא ,תודע ןיימ זיא םלוע-לש-ונוּבר רעד --
 יּוצ רָאנ ,ןעגנַאגעגנײרַא טרָאד ךיא ןיּב שיעדנַא סעּפע ּבילּוצ

 ןיתארק םיקמעממו, :קוסּפ םעד ןייז.ּוציםיײקמ ידֹּכ ,םעד ּביל
 זיא ּואֹו םירָאװ ,(!טָאג ,ךיד ךיא ףּור ןשינעפיט יד ןופ) "'ה
 ;ןעניר ןרערט עשידי ּואװ ,טרָאד יװ רעגירעדינ ְךָאנ

 :םרוד ַאזַא טימ ןיָאװעג:טגָאזעגסױרַא ןענעז רעטרעװ יד

 קַאּבַאט.קעמש ַא רעדיװ טָאה יּבר רעד זַא ,ליפעג טגָאטײװעג

 ףיוא טשער יד ןּוא קעמש ַא סנטיײװרעדנּופ ןּבעגעג ,ןעמּונעג

 | | | ,ןטָאשעגסױא דרָאּב רעד
 ,"יל ויהּת שדוק ישנאו, :קוסּפ ןיא טייטש סע --

 יכעלשטנעמ סָאד רָאנ ,ןשטנעמ עגילייה ןייק טשינ ןעמ טניימ
 ןדי ךַאז עסיורג ַא ןיא יאדוא .ךייא ייּב ןייז;גילייה לָאז טייק-

 רַאפ יװ יּבר רעד טגָאז -- ...רָאנ סע ןָאק ןעמ זַא ,ןפלעה ּוצ

 .ךיז
 ןוא ןעלמַאטש ּוצ ןביוהעגנָא לאיחי טָאה -- ,יּבו --

 7 -י יה .ןרָאװעג-ליטש יא
 ,טקוקעגנָא םיא טָאה יּבר רעד
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 ןלאיחי טשינ יּבר רעד טגערפ -- 1רע ליװ סָאװ --

 ,ןהשמ-ךּורּב רעטָאפ ןייז רָאנ ,טקעריד

 רע .,ןיּבר ןגילייה םעד ןּבעגּוצּפָא לטיװק ַא טָאה רע --

 רע טָאה ,טגָאזעגּוצ סעּפע ךיי ַא ,ןּוטעג טײקשירַאנ ַא טָאה
 טניפעג - ,ןרעװיםיוקמ טשינ סע טעװ ,הלילח ,רעמָאט ,ארומ

 .רָאפ ןיּבר ןרַאפ טַאט סלאיחי רשוּכהיתעש םעד רעטָאפ רעד

 .ןעגנערּבּוצ

 הענעסירעצ ןייז ןּופ לאיחי טמענ טנעה עגידרעטיצ טימ

 ןייז (ןסירעצ עטָאּפַאק יד אּתנּכשמ רעד תעּב םיא טָאה'מ) שַאט

 רע טמענ רעטעלּב יד ןשיװצ ןּוא ,ףיואטשימ ,סױרַא למיליהּת
 יפיוא טָאה רע ןכלעװ ףיוא ,טעמרַאּפ ףיא לטיװק סָאד סױרַא

 ףיא.טביוה יּבר רעד .,השקּב סרחוס.דרעפ םעד גילעז ןּבירשעג

 סע סָאװ ,םעד ףיױא טשינ ,לטיװק ןפיוא טקּוק ,ןעמערּב יד

 סלאיחי טנעקרעד רע  טעמרַאּפ ןפיוא רָאנ ,ןּבירשעג טייטש

 .גנַאל סע טלַאה רע ,לטיווק ןפיוא ןקעלפ.רעסַאװ יד ןיא ןרערט

 .:טניוטשרעד טגָאז ןּוא

 ֶ ךעלטיווק ענעטעּבעגסיױא רימ רע טגנערּב סָאװ --

 רעד ןוא לאיחי רעּבָא סנטסרעמ ,ןקָארשרעד ןרעװ עלַא

 .ָאפ רעד ןוא ,טַאלּב ַא יװ ,ּבײל ןפיוא טרעטיצ לאיחי .עטַאט

 ,םמוּתשנו:להבנ ןיא ,ןענעװַאד םייּב יװ ,ייּברעד ךיז.טלקָאש רעט

 ארומ טָאה ,ןעעז יײז סָאװ ,טשינ ןגיוא ענעגײיא ענייז טּביױלג

 יד ּפָאקּור ַא טיג יּבר רעד ,ןפּורּוצנָא טרָאװ ַא טימ ךיז
 ןענַאּפש ןָאטּבײה ןּוא טרָא ןייז ןּופ ףיױא ךיז טּבױה ,לּוטש

 :ךיז ּוצ טדער ,ּפָארַא-ןּוא:ףיױרַא ּבּוטש רעד רעּביִא
 .ענעטעּבעגסיוא ןיוש רימ טגנערּב ןעמ ,השעמ ַא --

 ! ךטלטיווק

 ןייז ןיא ,טניימ יּבר רעד סָאװ ,סָאד טשינ ןיא סע

 שייטשראפ טציא ,שרעדנַא סעּפע רָאג ךיז רע טכַארט ץרַאה
 ןיא ןלאיחי ּוצ ןפרָאװעג ךיז ןּבָאה עקנַארק יד סָאװרַאפ ,רע
 ,יּבר רעד ,רע טסיײװ דניצַא ,ןפלעה יײז לָאז רע זַא ,רעמַאק

 ןיא ןעזעג ןּבָאה םיעגושמ יד ןּוא ענעסעזַאּב:םיקוּביד יד סָאװ

 =כירעגפיוא יד יװ ,רעירפ ןעעזרעד ענעגָאלשרעד יד ,ןלאיחי

 ענעכָארּבעצ ערעײז ,חֹוּכ ןייז טליפעגסױרַא ןּבָאה ײז .עט

 .ןפלעה יז ןַאק רע זַא ,ןסײװ יז לייװ ,םיא ּוצ ןעיצ רעצרעה

 ּש
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 ןיא ףעקצָאק ייּּב ןײלַא םיא ײּב ןּוא ,ןעזרעד םיא ןּבָאה יז

 . ,"םיהלא:םלצ, םעד טשינ ןיוש טעז רע ,ןרָאװעג.לקנוט היאר יד

 םעד ,םיא טלַאה ןעמ זַא 1רעדנּואװ סָאד ןיא סָאװ .לָאמַא יװ

 טזָאל ןעמ ."גיטש רענעדלָאג; ַא ןיא טרַאּפשעגנײא ,רעקצָאק

 ןיּבר םעד סע טיג ּפוצ ַא ,ליװ רע סָאװ ,סָאז ןּופ טשינ םיא

 :צָאק רעד ,רע ,אנקמ טשינ ןיא רע ,הלילח ,ןיינ .ןצרַאה םייב
 יד ןָא-טגָאי טײקמירַאװ רעדמערפ רעד ןּופ רָאנ !יּבר רעק

 טנָאמרעד ךיז טָאה רע  ..טפַאשקנעּב ַא ןּוא .,טלעק ענעגייא

 -עגסױרַא טָאה םֶלֹוע רעד ןעװ ,ןרָאי עגנּוי ענעגייא עניײז ןָא
 : ךיוא ןיּבר םעד סע טָאה ןסָארדרַאפ לסיּבַא ןּוא .םיא טליפ

 טימ ןּבָאה ,עכסישּפ ןיא ,יז !ןָא םיא סע טמּוק טכײל יוװַא

 ירַאפ רעדניק ןוא ּבײװ ןּופ ,ןּבָארגעג דרע רעד ןיא רעזענ יד
 םייַּב ,"דײ, םייַּב ,ןסעזעג ןיּבר םייּב גנַאל:ןרָאי ,ןעװעג;טלגָאװ

 ךיז טימ ,ןסעועג ןײלַא ךיז ייּב ליפיוו ןּוא .םנוּב 'ר ןיּבר

 ליפיװ ןּוא ,ןגיטשעג רעגרעּב ףױא ,טריפעג תומחלמ ןײלַא

 סָאװ ,ןַאמרעגנּוי ַא טמּוק ָאד ןוא !טשטילנעגסױא ךיז לָאמ

 .עג ךיז ךּוטרַאפ סּבײװ םייּב ןּבעל עצנַאג סָאד -- ,טשינרָאג

 רימ טגנערּב רע !ןױש ןּוא ,הנומא עלעסיּבַא רָאנ ,,,ןטלַאה
 רעד ךָאד ןיא סע רעּבָא !"ךעלט'װק ענעטעּבעגסױא, ןיוש

 ן"רעגערט:לקעּפ, ַא ךָאנ ןיז לָאז ןגעװטענײז ןּופ ,יּבר רעקצָאק

 ,ךָא ךיז רע טפּור .ךיז ןיא קנופ םעד טָאה ןַאמרעגנּוי רעד ןיא

 : רעטָאפ ןייז ,ןהשמ-ךּורּּב ּוצ ,יּבר רעקצָאק רעד
 ּוקצָאק ןיא טשינ םיא ּוטסטלַאה סָאװרַאפ ,השמ:ךירּב --

 -- !יּבר רעגילייה ,םיא טימ ךָאד ךיא הנעט סָאד -

 .ךָאד טָאה רע) .לכײמש ןגידתחנ ַא טימ השמ ךּורְּב ּפָא;טרעפטנע

 ךיז ןעמענ תורצ עלַא -- (ןלאיחי טימ טלַאה סע יװ ,ןעזעג
 טצכערק -- ,ןכרָאװ טשינ ךימ ליװ רע סָאװ ,ןּוערעד ךָאד
 ,ץכערק ןגידתחג ַא טימ השמ ךּורְּב

 .יּבר רעד טגָאז - !ןיײלַא ןיוש ךימ טזָאל ,ּונ --
 ,לּברַא םייּב ןלאיחי השמ-ךּורּב טיצ -- !םּוק ,םּוק --

 | ! ןוָאלרעּביא ּוטסנָאק םיא --
 :/גפיוא רעליײמ יד ןּבָאה שמש שרעה ןּוא העמ:ךורג

 -עגּפָא רעגניפ:ץיּפש יד ףױא ןּוא טכרָאהעג ןּבָאה ײז .טנעפ

 ..ןײלַא ןיּבר ןטימ ןלאיהי טזָאלעגרעּביא ןּוא ןטערט



 +ׂשַא םול ש .2

 .יּֿנָא ןוא רעטסנעפ םּוצ ןלאיחי טריפעגּוצ טָאה יּבר רעד

 :ףיוה ןיא ןשטנעמ יד ףיוא ןזיװעג

 ןפלעה ןדיי ערעדנַא ליװ סָאװ ,דיי ַא ,ןַאּמרעגנּוי --

 ! תורצ ןגָארטרעּביא ןײלַא ןענָאק זןּומ ,תורצ ןּופ
 .ןרָאװעג:ךיילּב זיא לאיחי

 ןּומ ,םלוע-לׂש- ונוּבר םעד טנוּכשמרַאפ ןצמ זַא ןּוא --

 !ןויילסיוא ןענָאק ןיוא םיא ןעמ

 .,ּפָאק םעד ןעקנּוזעגּפָארַא םּוטש טָאה לאיחי --- |

 ! ןייג טסנָאק וד -
 . םיא טָאה ,ריט רעד ײּב ןעװעג ןיוש ןיא לאיחי זַא ןּוא

 | :ןגירשעגכָאנ יּבר רעד
 .עלַא רימ !ןָא סע טמוק טכיײל ױזַא ,ּוטסניימ סָאװ --

 .ײ*עז רימ ןּוא .,,ןײרַא;געװ ןטנַאקַאּבמּוא ןיא טזָאלעג ךיז ןּבָאה

 / יןעמּוקעגמײהַא עטקילפעצ ןעג
 סע סָאװ ,ןרָאװעגיריואװעג ןענעז םידיסח זַא ,רעטעּפש

 םענעטעּבעגסױא ןטימ ןּוטעגּפָא לּביטש סניּבו ןיא ךיז סָאה

 סָאװ ,ערעדנַא .ןטעּברעּביא ןלאיחי ןעמוקעג ײז ןענעז ,לטיװק

 .ּוצ ןעמוקעג ןקָאז עזױלּב יד ןיא ןענעז ,ןגָאלשעג םיא ןּבָאה
 | | ,ןטעּב-הליחמ םיא

 זיא רע .קצָאק ןיא ןּבילּבעג טשינ גנַאל ןיא לאיהי
 -ךּורּב רעטָאפ ןייז סָאװ ןופ ,םיליהת:הרבח ןייז ּוצ קירוצ קֵעװַא

 .יטַאהעג:שפניתמגע סיװעג טָאה השמ

 רע ןּוא רָאפ םיא טײטש סעּפע ןַא ,טסּואװעג טָאה רע

 .ייהעג לָאז ןעמָאנ סטָאג רָאג יּבַא ,ןצװעג-טיירג םעלַא ףיוא זיא

 יןרעװיטגיל
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 יי יי יי

 11 5טיּפַאק

 טקעלּפשנַא טרעװ לאיחי

 ןעמּוקעגמײהַא זיא לאיחי ןעװ ,םּורַא ןכָאװ רַאּפ ַא ןיא
 ןייק טָאה ץרַאה סנעמעװ ,לאיחי .דניק ּוצ ןעגנַאגעג לזייר זיא
 .הרבח רעד ןיא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ,טגָאזעגנָא טשינ סטּוג
 ןּוא לארשי 'ר ,ךּורּב 'ר ,טייל-םיליהת-הרבח יד ךיוא ,םיליהּת
 טעשטּומעלַאּב ןּבָאה ייז ,ןפלָאהעגטימ םיא ןּבָאה ערעדנַא יד
 םעד ןיא ןלאיחי טימ ןענַאטשעג ןענעז ןּוא טעּברַא רעד ןופ
 ,קּוסּפ ַא ךָאנ קּוסּפ ַא טגָאזעג ןּבָאה ןּוא לכעלּוש ןגירעדינ ,ןטלַאק
 טכענ ירד ןּוא געט יירד .ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה סע רעּבָא
 ַא ןיא ךיז ןדָאּבעג ,טעשטּומעג עמירָא יד ,ךעּבענ ,ךיז טָאה
 טָאה רע .ןסימשעג ןצכערק סלזייר ןּבָאה ןלאיחי ,ןטסגנַא ךייט
 ןצנַאגניא ךיז טָאה רע .זיא סָאד דניז סנעמעװ רעּביא טסּואוװעג
 ןטירד ןכָאנ ,ןרָאװעג.ליטש ןיוש יז זיא רעטעּפש ,טגידלּושַאּב
 ַא רעּבָא ,ןגָארקעגסױרַא ריא ןּופ דניק סָאד ייז ןּבָאה גָאט
 .ירּפ יד טימ ןסייר ןּוא ןשטעווק ןּופ טתיממעצ ַא ,סטגידעשעצ
 ,םַאּבײה יד םירמ ,ענעדיי עטלַא יד סָאװ ,ןעלטימ עוויטימ
 טָאה ,סנגירּביא .טצּונַאּב ןּבָאה אפור רעגידלטעטש רעד ןּוא
 יד טלדנַאהַאּב טייצ רעּבלעזרעד ןיא אפור רעגידלטעטש רעד
 טָאטש ןיא ןעמּוקעגרָאפ ןענעז סָאװ ,ןטייהקנַארק עטסכעלרעפעג
 סָאד טעטפיגרַאפ לגענ עגיצומש ענייז ךרֹוד ,ףרָאד ןיא ןּוא
 סָאװ ,שינעעשעג ַא) לּבײװ ןעמירָא םעד ןּופ ּבייל עטגיטּולּברַאפ
 :ַאֹּב עגיטסלָאמַאד יד רעטנּוא ןעמּוקעגרָאפ טפָא רעייז ךיוא זיא:
 ןטייװצ ןדעי ייּב טעמּכ ץניװָארּפ רעשילױּפ רעד ןיא ןעגנּוגניד
 טפָא ױזַא םינְּבִר יד ןּבָאה םעד ּבילּוצ סָאװ ,טרוּבעג ןּופ לַאֿפ

 | 28 ,רי;םיליהּת עד ,שֵא םולש
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 עגנּוי דלּוע סנעמעװ רעּביא -- ,טכּוזרעטנּוא טָאטש ןּופ דניז יד
 ,(טעּפמיק רעד ןיא ןּברַאטש סרעטּומ

 זיא ןיּבר רעקצָאק ןטימ ךערּפשעג סלאיחי ךָאנ ןכָאװ ריפ
 .ןרָאװעג;םותי ַא לָאמ ןטייוצ םּוצ רע

 רע .דלּוש ןייז רעּביא זיא סע זַא ,רעכיו ןעװעג זיא רע
 רע תעשּב ,טסּואװעג טשינ טָאה רע .ןּבעגעגנּפָא טושּפ יז סָאה
 ,רעד ןלָאצַאּב רעײט ױזַא טעװ רע זַא ,טגָאזענוצ ןגילעז טָאה
 רע לײװ ,רַאפרעד זיא סע זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע ךיוא .רַאפ
 ,ןויּכמ טנָאקעג טשינ טָאה ןּוא טַאהעגיּביל ליפּוצ ּבײװ ןייז טָאה
 .פיוא רָאנ טָאה רע .ןּבָאה:רעדניק ןּופ הוצמ רעד רַאפ זיולּב ןייז
 ןיא ןזיװַאּב טשינ ךיז טָאה רערט ןייק ,למיה םּוצ ּפָאק םעד ןּבייהעג
 ;קיסּפ םעד לוק ךיוה ַא טימ טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,ןגיוא ענייז
 ךיא ,םּוטש ןיּב ךיא) "תישע התא יּכ ,יּפ חתפא אל יתמלאנג
 ..ןּוטעג סע טסָאה ּוד םירָאװ ,ליומ ןיימ ןענעּפע טשינ לעװ

 ,טרָאװ ןטלַאהעג טָאה רע ןּוא
 ,"יתמלאנ, םעד ךיז ףיוא ןעמענ ּוצ ךיז ייּב טכַאמענּפָא טָאה רע

 רע רעװ ןג'יװשרַאפ ּוצ ןּוא הנידמ רעד רעּביא ךיז ןזָאל ּוצ
 ,ןכייצ ַא ןּבעג םיא טעװ ןעמ זיּב ,גנַאל ױזַא ןטכירּפָא תולג ,זיא
 ןעננ;נַאּב ןיא רע סָאװ ,דניז ןייז ןעוועג:לחומ םיא טָאה ןעמ ןַא
 רעכלעװ רַאפ ןּוא ,,טצעזרַאפ, טָאג טָאה רע סָאװ ,םעד טימ
 הנבש רעד ךָאנ .טלָאצַאּב רעייט ױזַא טציא טשרע סָאה רע
 .עגמּורַא םיא ןעמ טָאה ,ןײרַא-נעװ ןיא ןּבילקעג ךיז רע טָאה
 יד ןּוא רעװש רעד  .טזָאלעג טשינ ןּוא ןטייז עלַא ןּופ טלגניר
 ;ןטל?העגקירּוצ ןכערּב-טנַאה ןּוא ןייוועג טימ םיא ןּבָאה רעגיווש

 סָאװ .ַאפ ,רניק ןייא ןרױלרַאפ ןּבָאה רימ סָאװ .וונענ --
 ?עטייװצ סָאד ןרילרַאפ ּוצ זנוא סע טמּוק

 רעמשטערק םעד ןפלָאװהמלש רַאפ ןעװעג ךָאנ ןיא לאיהי
 ןייז ןּופ םעט רעד ןּוא טלַאהניא רעד ,ּפָאק ןייז ןּופ ןיורק יד
 רעד ,ןרילרַאפ טלָאװעי טשינ ןפוא.ןיאּב םיא טָאה רע .ןּבעל
 ;םיא ןָא טרעמַאלקעג טושַּפ ךיז טָאה רעמשטערק

 {ןורָאז ריד רַאפ שטָאכ ךימ זָאל --
 .לבא:םחנמ םיא קצָאק ןּופ ןעמּוקעג זיא עטַאט רעד ךיוא

 טָאה ,ןּוט ליװ לאיחי סָאװ ,טרעהעג טָאה רעטָאפ רעד זַא ,ןייז
 ;ןגיצעג סעציײלּפ יד טימ רע
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 ,טייצ יד ןעשטּומעלַאּב ַא רָאנ זיא סע !ייג ,ןיוש ייג --

 ,טגָאזעג השמ-ךּורּב םיא טָאה -- ! ןּוט ּוצ סרעסעּב סָאװ סעּפע טסָאה
 ןּופ לעפַאּב ַא טכַארּבעגטימ רעטָאּפ רעד טָאה ,סנגירּביא

 ןייק ךיילג ןַאמנגנּי םעד לָאז רע רָאנ ,שרעדנַא טשינ ,קצָאק
 ,ןעגנערּב קצָאק

 טרַאּפש ןעמ זַא ,סױרַא.טמּוק סע סָאװ ,ךָאד טסעז ּוד --
 גינייװ ךָאנ טסָאה -- .טגָאזעג םיא רעטָאפ רעד טָאה -- !ןייא ךיז
 | ? טלָאצַאּב טלעג:יּבר

 :ןדנּואװשרַאפ ןגרָאמירפ םענייש ןייא ןיא רעּבָא זיא לאיחי

 .תילט ןיז ןעמּונעגטימ רָאנ רע טָאה ןכַאז יד ןּופ ,ןרָאװעג
 םעד טימ .ןײרַא-געװ ןיא טזָאלעגסױרַא ךיז טָאה רע ןּוא לקעז
 ,געװ ןפיוא ןפָארטעגנָא טָאה רע סָאװ ,ןַאמירָא ןטסעּב ןטשרע
 םּורַא געט רָאּפ ַא ןיא ,םישּוּבלמ יד טימ טשיוטעג ךיז רע טָאה

 ױזַא ,טזױלרַאפ ױזַא ,ןרָאװעג;טזָאלרָאװרַאפ ױזַא ןיוש רע ויא
 ןעװעג טשינ םיא טלָאװ רעטּומ ענעגייא יד זַא ,טרעדנעיַאפ
 ,טנעקרעד

 .ורטש עדמערפ ףיוא םישדקה ןיא טגיטכענעג טָאה רע
 טײקמירַאװ יד ךיז ןיא ןטלַאהַאּב ךָאנ ןּבָאה עכלעװ ,סרעגעלעג
 ּואװ ,טרָאד טגָאטעג טשינ טָאה רע ןּוא ,רעּביל עדמערפ ןּופ
 ,טָאטש-ּוצ.טָאטש ןּופ ןעגנַאגעג זיא רע .טגיטכענעג טָאה רע
 לָאמלײט ,טײלעמירָא ערטסַאילַאכ ַא טימ ןעמַאזּוצ לָאמליײט
 .עג טשינ ,רּופ ןייק ףיוא ןצעזפיוא ךיז טלָאװעג טשינ ,ןיילַא
 טכוזעגסיױא ךיז טָאה רע .טײקכעלמעװקַאּב ןייק ןּוטנָא ךיז טלָאװ
 לָאז רע ידּכ ,סרעטײלגַאּב-געװ רַאפ סעקילאק עטסכעלקילגמּוא יד
 ,ןפלעה זיא:סע-סָאװ טימ ןענָאק יז

 ,עגַארּפ רעד ףיוא טרעפטנעעגּפָא טשינ םענייק טָאה רע
 ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ .זיא רע ןענַאװנּופ ןּוא זיא רע רעװ
 דיי רעטּוג ַא ןכלעװ ףיוא ,דניז טימ םענעדָאלַאּב-רעװש ַא רַאפ
 רעד רעּביא ךיז ןיעגלַאװ ּוצ - ןּבעגעגסױרַא הבּועּת ַא טָאה
 רַאפ ןּוא ,ןעװעג ןטלעז טשינ לָאמטסנעד ןיא סָאד סָאװ ,הנידמ
 ,רעכיז ןעװעג ךָאד זיא רע .ןעמּונעג ךיוא ךיז רע טָאה ןכלעזַא
 .ירפ ױזַא לזייר זיא ,דניז ענייז רעּביא ,םיא ּבילּוצ רָאנ זַא
 גנּי ריא ,טױטעג יז טָאה רע .קעװַא טלעװ רעד ןּופ גיטייצ
 לאה ןייז ףיוא קירטש ַא יװ ,ןסיוװעג ןייז ףױא טגיל ןּבעֶל
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 יז ןּוא ,למיה ןּופ הריבע יד ןעװעג:לחומ םיא ןעמ טָאה םיוק
 ןּוא הואג ןייז ךרּוד טלעטשעג רע טָאה ,ןרָאװעג-גידעגָארט זיא
 טבער סָאד ךיז ןעמּונעג ,עּבָארּפ רעד ףיוא טָאג שינעדערנייא
 רע .ןעמָאנ סטָאג ןיא טפַאשנעמּוקכָאנ סָאד שטנעמ ַא ןגָאזּוצּוצ
 .עג רע טָאה רַאפרעד .טלעטשעגנייא ןוּכשמ ַא רַאפ טָאג טָאה
 יּבר רעד טָאה סָאד ןּוא ,דניק ןּוא ּבייוו ןגייא ןייז טימ ןלָאצַאּב טזּומ
 ןדיי ערעדנַא ליװ סָאװ ,דיי ַא/ :רעטרעװ יד טימ טניימעג
 סָאד ,"תורצ ןגָארטרעּביא ןענָאק ןײלַא ןּומ ,תורצ ןּופ ןפלעה
 סָאװ ,לקעּפ סָאד טגײלעגפױרַא םיא ףױא טָאה ןעמ .סע זיא
 ,סעצײלּפ ערעדנַא ןּופ ןעמּונעגּפָארַא ןעמָאנ סטָאג ןיא טָאה רע
 זַא ,זײװַאּב ַא ףיא ,ןכייצ ַא ףיוא טרַאװעג רעּבירעד טָאה רע
 ןףעװעג;לחומ למיה ןּופ םיא טָאה ןעמ

 ,ךלוה םעד ןיא הנידמ רעד רעּביא טּפעלשעג ךיז רע טָאה
 ןעװעג שרעדנַא זיא רע ןעװ ,טייצ יד ןיוש ןסעגרַאפ טָאה רע
 יװ ,ןעמּוקעגרָאפ ךיז זיא רע .ןעזעגסיוא שרעדנַא טָאה רע ןעװ
 ןיא ,דמעמ םעד ןיא טכַארּברַאפ ןּבעל עצנַאג סָאד טלָאװ רע
 .ַאֹּב ןעװעג רימּת ןיא ּבײל ןייז ,ןענּופעג ךיז טָאה רע ןכלעװ
 ,ןייל טימ ןכָארקַאּב רָאה ענייז ,סעכַאל:ןּוא.סעטַאמש טימ טקעד
 עצנַאג ַא ,סרעגעלעג עדמערפ ףיוא טרעגלַאװעגמּורַא ךיז טָאה רע
 טשינ סע רע טָאה גָאטיײרפ .הזבנ ןעמּוקעגרָאפ ךיז רע זיא ךָאװ
 .סיוא ,ןירַא:הוקמ ןיא ןעגנַאגעג רע זיא ,ןגָארטרעּביא טנָאקעג
 ,ךיז ןשַאװ ּוצ רעסַאװ סייה רעמע ןַא רעדעּב םייּב טלטעּבעג
 ףיוא טרַאװעג ,שרדמה-תיּב ןיא טלעטשעג ךיז רע טָאה רעטעּפש
 ערעדנַא עלַא זיּב טרַאװעגּפָא טָאה רע .ריט רעד ייּב לטעצ ַא
 עלַא ןעװ טשיע .תּבש ןסע ּוצ ּואװ טַאהעג ןיוש ןּבָאה םיחרוא
 ,ןטעּב ּוצ ךיוא טגַאװעג רע טָאה ,ןלטעצ ערעייז טַאהעג ןיוש ןּבָאה

 :ָאמש ענעסירעגּפָא עמירָא יד ןּופ רעּבָא םיא טָאה ןעמ
 ןייז ,ןלַאפעגפױא ןזיא ןענעװַאד םּורפ ןייז ,טנעקרעדסױרַא סעט
 ,דיילטימ םיא רַאפ ןענּואװעג טָאה ךיז ןטלַאהקירּוצ ןדיײשַאּב
 רע טָאה ,סרערָאנש יד ,םירבח עטסואימ ענייז ןשיװצ ּוליפַא
 ,טכַאמעג ךיז טניירפ טײקטײרַאּב:ףליה ןייז טימ

 טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג-דימ רע ןיא לָאמטּפָא
 ףיז טצעזעגקעװַא ,שרדמה-תיּב ַא ןיא רעגנעל טָאטש ַא ןיא
 סָאװ ,םעדכרּור טיורּב לקיטש ַא טגידרַאפ ךיז טָאה רע ,ןצנרעל
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 ןייז .טעּבַא עטסרעװש יד ןּוטעג שמש םעד רַאפ טָאה רע
 רעד ןּופ טקּורעגסױרַא םיא טָאה ךיז ןריפפיוא םּורפ ,ךעלרע
 -רעד דלַאּב טָאה ןעמ .ןענַאטשעג זיא רע רעכלעװ ןיא ,עייר
 זַא ,עלענָאיסעּפָארּפ יד ןּופ טשינ זיא רע זַא ,םיא ןיא טנעק
 ךיז ףיױא ןעמּונעג טָאה רע רָאנ ,זוה טּוג ַא ןּופ טמּוק רע

 סע רעװ ,טסײװ רעװ .יאדוַא הבּושּת ַא רעּביא - ןּבעל סָאד
 רעװ ,טנעקרעד ךָאד טָאה ןעמ !םיא רעטניה ךיז טקעטשרַאפ
 *תונמחר ןּבָאה ןשטנעמ עמּורפ ,דמעמ ַאזַא ןיא שטָאכ ,זיא רע
 -נייא ױזַא טציז סָאװ ,ןַאמנגנוי םענעסירעגּפָא םעד ףיוא טַאהעג
 רעסעלש יד ףיוא ןסָאלשרַאפ ,לקניװ ןייז ןיא טקּוררַאפ םַאז
 עמּורפ ,ןּבעגעג רעדיילק ערעדנַא םיא טָאה ןעמ ,ןגייווש ןּופ
 | .טקנעשעג דמעה ַא לָאמַא םיא ןּבָאה רעּביײװ

 ,תּבש ,שיט ןדמערפ ַא ייּב :ןּפָארטעג ּוליפַא טָאה לָאמַא
 ,םיא ןגעװ טדערעג ןעמ טָאה ,חרוא סלַא ןעועג זיא רע ּואו
 תוישעמ עכעלרעדנּואװ טלייצרעד ךיז טָאה ןעמ .ןלאיחי ןגעװ
 טלָאזעג טָאה סָאװ ,םעדייא ןַא סרַאדנערַא ןַא ןַאמנגנּוי ַא ןגעוו
 -ַאֹּב רעדנּואװ עסיורג ןטנַאק רעמעדָאר יד ןיא טָאטש ַא ןיא
 ,םיא ףױא טגָאזעג;תואיבנ טָאה יּבר רעקצָאק רעד ןּוא ,ןזייוו
 טסײװ רענייק סָאװ ,ןדנּואװשרַאפ ּואו;ץעגרע רע זיא טציא
 :רעד דלַאּב םיא ןעמ טָאה לָאמשרעדנַא ןַא .זיא רע ּואו ,טשינ
 לָאמַא טשינ זיא רע יצ ,טגערפעג טושּפ םיא טָאה ןעמ ,טנעק
 ,טסנעד ןיוש זיא םש ןייז םירָאװ ,"דיי.םיליהּת, רעטנַאקַאּב רעד
 | ןעגנַאגעגמּורַא הנידמ רעד רעּביא לָאמ

 ןעמ זַא ,טָאטש ַא ןיא ןעזרעד לאיחי טָאה םיוק רָאנ
 זיא ןעמ ,ןענעקרעד ּוצ ןָא םיא טּבײה ןעמ ןּוא םיא טקרעמַאּב
 ;רַאפ דלַאּב רע זיא ,םיחרוא ערעדנַא יד יװ דּבכמ רעמ םיא
 זַא ,ןכיצ ַא ףױא טרַאװעג ץלַא טָאה לאיחי םירָאװ .,ןדנּואװש
 +ןעמּונעגנָא זיא הליפּת ןייז זַא ןּוא ןּבעגרַאפ םיא זיא דניז ןייז
 .ןזיװַאּב טשינ ךיז טָאה ןכייצ רעד רעּבָא .ןרָאװעג

 םייהרעדניא .טייצ רָאי ַא רעּביא טרעיױדעג סע טָאה ױזַא
 ןיא לייװרעד .םיא ןָא ןסעגרַאפ טַאהעג דלַאּב ןיוש ןעמ טָאה
 טקישעגסױרַא טָאה ןעמ ןּוא ,טָאטש רעד ןיא ןעשעג סָאװ:סעֿפע

 ..ןכווצסױא ןלאיחי הנידמ רעד רעּביא םיחולש
 יד !ןרָאװעג-גידעגָארט זיא ּבייװ סרחוס-דרעפ םעד גילעז
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 םעד טימ ןעגנולקעג טָאה ט:געג עצנַאג יד ,טָאטש עצנַאג
 .דרעפ םעד ןּבעגעג טָאה רע סָאװ ,גנּוכערּפשרָאפ סלאיחי .סעיינ
 !טריפעגסיוא טָאג טָאה רחוס

 ײז ּבױא זַא ,רעכיז ןעװעג ןענעז ּבײװ ןייז ןּוא גילעז
 ןּברַאטש עדייּב יז ןלעװ ,דניק ןייק ןּבָאה טשינ רָאי סָאד ןלעװ
 לייװ רַאפרעד ,טּפשמ םּוצ טלעװ רענעי ףיוא ןרעװ-ןפּורעג ןּוא
 טָאה לאיחי סָאװ ,"ןּכשמ, םעד טזיײלעגסיױא טשינ ןּבָאה יז

 .דרעפ רעטנּוזעג רעד ,ןילַא םלוע:לש-ונוּבר םעד - ןּבעגעג ײז
 ,לחומ םיא טָאה טָאג זַא ,ההטבה סלאיהי טימ טקרַאטשעג ,רחוס
 ,טנַאה רעד ןיא טלַאה רע סָאװ ,ןוּכשמ םעד טימ ןּוא ,ןעװעג
 .ןגעוו קנַאדעג םעד ןּופ ,טסגנַא ןּוא קערש רעד ןּופ טיירפַאּב ךיז טָאה

 .תוחוּכ ענייז ןדנּוּבעג קירטש טימ יװ טָאה סָאװ ,דניז-טנגּוי ןייז
 ,רעטכָאט עשיטַאּבעלַאּב ענצועװעג יד ,לּבײװ סָאד ךיוא

 ןעמ ןעמעװ ןגעוו) גנּוי.דרעפ םעד רַאפ טַאהעגיהנותח טָאה סָאװ

 ,רַאפרעד רָאנ ,ןכַאז עכעלקערש עכלעזַא טליײצרעדנָא ךיז טָאה

 ךָאנ רעטָאפ ריא טָאה ןּוא ןדנ ןָא ןעמּונעג יז טָאה רע לײיװ

 "עג ךיז טָאה לּבײװ סָאד ךיוא -- ,תובוח יד ןּופ ןפלָאהעגסױרַא

 'טרירעגּוצ ךיז טָאה רע ןעװ ,לָאמ סעדעי ןַאמ ריא רַאפ ןקָארש

 סעװ יז סָאװ ,דניק סָאד זַא ,רעכיז ןעװעג ןיא יז ,ריא ּוצ

 .טרעטַאלפעג טָאה יז .סכעלקערש סעּפע ןייז טעװ ,םיא ןּופ ןּבָאה
 ךיז טגינייארַאפ יז סָאװ ,םעדכרּוד לָאז יז זַא ,טרעטיצעג ןּוא

 ןכעלמייהמּוא ןפיט םעד ןיא ןרעװ-ןעמּונעגניײרַא טשינ ,םיא טימ

 טָאה קערש טימ .טײהגעגנַאגרַאפ רענעליוהרַאפ ןייז ןּופ דלַאװ

 ;עכיזרַאפ סלאיחי טימ ,רעּבָא טציא .םיא ןגעג טרעװעג ךיז יז

 טכַארּבעג טָאה רע סָאװ ,החטבה רעד טימ ּוצרעד ךָאנ ,גנור

 ןּוא הליפּת רעייז ןעמּונרַאפ טָאה טָאג זַא ,ןיּבר רעקצָאק ןּופ

 -- רעמ ךָאנ ; ןרעװ-ןפלָאהעג דלַאּב ןלעװ ייז ןּוא ,ןעוועג;לחומ םיא

 ןּופ טײרפַאּב ךיז יז טָאה ,טנַאה רעד ןיא "ןוּכשמ, םעד טימ

 ּוצ ןּבױהעגנָא שרעדנַא ץנַאג ךיז טָאה יז ןּוא ,ןעלפייווצ עלַא

 גנּוכערּפשרַאּפ סלאיחי טָאה םּורַא-ױזַא ,ןַאמ ריא ּוצ ןעיצַאּב

 ןּבָאה ,יײּברַאפ זיא רָאי סָאד רעדייא ןּוא ,ןפַאשַאּב "רעדנּואוו,

 ,"ןּכשמ םעד טזיילעגסיוא ּבײװ גנּוי ןייז טימ רחוס:דרעפ רעד

 .יןּבעגעג טנַאה רעד ןיא ייז טָאה לאיחי סָאװ

 ןטכירּפָא-תולג ןייז ןיא ןענופעג סלָאמַאד לאיחי ךיז טָאה
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 .ןטנַאק רעקצָאלּפ יד ןיא לסײװ טייז רענעי ףיוא טָאטש ַא ןיא

 םירָאװ ,געט רֶאֹּפַא שרדמה-תיּב ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה רע

 רעסיורג ַא ןעװעג זיא ןסיורדניא ,רעטניװ ןטימניא ןעװעג זיא סע

 ויא רע ,ןיײרַאיגעװ ןיא ךיז ןזָאל ּוצ שממ הנכס ַא ,טסָארּפ

 שטנעמ ןייק זַא ,טגיסעלכַאנרַאפ ןּוא ןסקַאװַאּב ױזַא ןעװעג ןיוש

 .לָאקרַאפ ,רעטרעּבױשעצ רעד זַא ,טגָאזעג ןעװעג טשינ טלָאװ

 ;עג ןּבעל רעדנַא ןַא לָאמַא טָאה שטנעמ רענעסקַאװַאּב ,רעטנעט

 רעד רעּביא ךיז ןרעגלַאװמּורַא סָאד ,שינעלגָאװ יד יװ ,טריפ

 שירעױּפ ַא ןסעועג זיא רָאה ענעסקָאװַאּב-קיד ענייז ףיוא .הנידמ

 .ןעמּוקַאּב ּואװץעגרע טָאה רע סָאװ ,לטיה ןרעטּופ ןכָארקעגסױא

 .ַאלרַאפ טימ ןצילש רעטױל סיױא ןענַאטשַצּב זיא עטָאּפַאק ןייז

 יד ףױא ,לטוַאג םענעיורטש ַא טימ ןדנּוּברַאפ ,סעטַאמש עטעט

 ןּוא םינּפ סָאד .סעשטינָא ענעדנוּבעגפיונּוצ ןעוװעג ןענעז סיפ

 שיילפידליװ טימ ,טליײשעגּפָא ,ןלָאװשעג ןעװעג ןענעז טנעה יד

 ;ןקעלפ עטיור ענעסקַאװַאּב
 .פױרַא טגַאװעג טשינ ,ןוויוא ןרעטניה ןענַאטשעג זיא רע

 ַא ןיא םינּפ ענעקַאװַאּב סָאד ןּבָארגעגנײא ,ןיוהרעדניא ןכירקּוצ

 רַאפ זַא ,סיוא-טעז .ןײרַא ךיז ןיא טלמרּומעג ןּוא קנַאש-םי"פס

 םּוצ טנעה יד טּבױה רע זַא ,טסּואװעג טשינ רע טָאה זַאטסקע

 ?רערניא ןפרָאװרַאפ ןטלַאהעג רע טָאה ּפָאק ןייז רעּבָא ,למיה

 סָאד טָאה .סיפ יד ףיוא ןענַאטשעג גנַאל ױזַא זיא רע ןּוא ,ךיוה

 ,ךעלגניי:שרדמה-תיּב יד ןּופ טשרעּוצ ,טײקמַאזקרעמפיוא ןגיוצעג

 םּורַא טיירדעג ךיז טָאה ןעמ ,ךיוא ןדיי ערעדנַא יד ןּופ רעטעּפש

 ןעמ ןעװ .טגָאז רע סָאװ ,ןּפַאכפױא טלָאװעג טָאה ןעמ ,םיא

 םיא ןעמ טָאה ,םיליהּת ןױלּב רָאנ טגָאז רע זַא ,טרעהעג טָאה

 ,טזָאלעג-ּורּוצ
 םיא טָאה ,טזָאלעגיּורּוצ םיא ןּבָאה ערעדנַא יד ןעװ רָאנ

 ךעליורג ַא טימ ןַאמ ַא סנטייוורעדנּופ ןקּוקכָאנ ןייא ןיא ןטלַאהעג

 ןוש .רע יװ ,חרוא ןַא ךיױא ,דרָאּב רעגנַאל רענעגיוצעגסיוא

 ַא ףױא ץלַא טרַאװ ןּוא סנטייוורעדנּופ רע טייטש גנַאל:ןהעש

 טשינ טעז ןעמ ,ןײרַא-םינּפ ןיא ןלאיחי ןקּוק ּוצ טייהנגעלעג

 ;םירפס רעד ןיא ןטלַאהַצּב זיא רע לייװ ,רַאפרעד םינּפ סלאיחי

 רע .ןָאףסכעג טניז ךָאנ ןיוש םיא טריּפש ןַאמ רעד ,קנַאש

 ךָאנ-טײג .סױרַא טשינ ןגיוא יד ןּופ טּונימ ןייא ףיוא םיא טזָאל
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 ינּוא שרדמה-תיּב ןיא ןפָאלשעג זיא רע .סנטייוורעדנּוּפ ןלאיחי
 טציא ,טכַאנייּב טּוט לאיחי סָאװ ,ךיז טקּוקעגּוצ ןּוא קנַאּב ַא רעט
 :רַאפ ענייז ןיא .םיא רעטניה ,ןלאיחי ןּופ טנָאנ ןיוש רע טייטש
 ןייז ןיא ,ןגױא ענעקָארשרעד ,ערַאטש ענייז ןיא ,ןּפיל עטכַאמ
 טניימ רעדמערפ רעד זַא ,ןָא ןעמ טעז ךיז ןעלקָאש טסנרע
 לאיחי זיּב ,דלּודעג רענרעזײא טימ טרַאװ רע ,ןּוט ּוצ סעפע
 םיא לָאז רע זַא ,עצילָאּפ-םירפס רעד ןּופ ןעיירדסיוא ךיז לָאז
 רע ןּוא ,ןײלַא ןּוט ּוצ טשינ סע טגַאװ רע ,ןקּוקנײרַא םינּפ ןיא
 סע טרעידעג ױזַא .ןעיירדסוא ךיז טעװ לאיחי זיּב טרַאװ
 ;עגסיוא ךיז טָאה לאיחי זַא ,ךעלדנע ,ךעלדנע .ןהעש-ןּוא;ןהעש
 ץעגרע טלָאװעג ןּוא קנַאש-םירפס רעד ןּופ םינּפ ןטימ טיירד
 טלעטשעג ,ןפָאלרַאפ געװ םעד רעדמערפ רעד םיא זיא ,ןייג
 יד ןיא םיא ףיט ןּוא גנַאל ןּוא ןײרַא-םינּפ ןיא ןלאיחי ךיז
 ,ןּבעגעגסױרַא שטיװק ַא ךיז ןּופ רע טָאה ןַאד ,טקּוקעג ןגיוא
 ,ןשטַאּפטנעה ַא טימ טײלגַאּב

 .םולש !רע זיא סָאד זַא ,טסּואװעג ךָאד ּבָאה ךיא --
 -רעטיצ ַא ןלאיחי ּוצ טקערטשעגסױא רע טָאה -- !יּבר ,םכילע
 ,טנַאה עגיד

 טלָאװעג ןּוא טקּוקעגנָא טרעדנּואװרַאפ םיא טָאה לאיחי זַא
 רעד םיא טָאה ,םיא ןּופ גנַאג ןייז ןּוא קילּב ןייז ןדיימסיוא
 ,ןטלַאהעגּוצ טעמּכ רעדמערפ

 םּורַא ןיוש ךייא ךּוז ךיא ,ןזָאלּפָא טשינ ךייא לעװ ךיא -
 !"דיי.םיליהמ, רעד ,לאיחי 'ר ךָאד טנעז ריא .ןכָאװ טניז

 ןּוא ,לאיחי טגָאז - !דיי 'ר ,העוט ךייא טנעז ךיא --
 | ,ןייג רעטייוו ליוװ

 רעד ןיא טּפַאכרַאפ ,רעדמערפ רעד ךָאנ טקּוק טּונימ ַא
 .ץענ ןייז ןּופ סױרַא:סייר ַא ךיז רע טיג דלַאּב רעּבָא ,קפס ןּופ ץענ

 ,לאיחי 'ר טנעז ריא !העוט טשינ ךיז ןיּב ךיא ,ןיינ -- |
 ןיּב ךיא ,יּבר !עקַאט ךייא ךוז ךיא ןּוא ,'דיי.םיליהּת; רעד
 זיא רחוס-דרעפ רעד גילעז זַא ,הרּושּב יד ןגָאזנָא ןעמּוקעג ךייא
 ,לדיימ ַא ןרױּבעג לזמ טימ טָאה ּביײװ ןייז .ןרָאװעג-ןפלָאהעג
 םורפ רעייא ךָאנ ,לזייר ןּבעגעגןעמָאנ ַא ריא טָאה ןעמ ןּוא
 . !םולשה-הילע ,ּבייוו
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 לאיחי טָאה -- ? ריא טסייוװ ןענַאװנּופ ? לדיימ ַא ןריוּבעג --
 .ןפּורעגסױא קערש ןּופ רעכיילּב ַא

 ,הנירמ רעצנַאג רעד רעּביא עקַאט ךייא ךיא ךּוז סָאד --
 -ןעמּונעגנָא זיא הליפּת רעיא זַא ,הרּוׁשּב יד ןגָאזוצנָא ךייא
 .הלגתנ טלָאז ריא זַא ,ןעמּוקעג ןיא טייצ רעייא ןּוא ,ןרָאװעג
 | ! ןרעוו

 .קירּוצ לאיחי ךיוש ךיז טָאה -- 1 ריא טנעז רעװ רעּבָא --
 .ןענּופעג

 ,לאירזע ךָאד ןיּב ךיא ! יּבר ,טשינ ךימ ןעד טנעקרעד ריא --
 !עמשטערק ןיא טלייהעג סיפ יד טָאה ריא ןעמעװ ,דיי רעד

 .סגנַא רעד טימ ןקָארשרעד לאיחי ךיז טָאה טציא טשרע
 ןייז טעז רע ןעװ ,שטנעמ ַא טלַאּפַאּב סע סָאװ ,קערש רעגיט
 ,לַארטש:ץילּב םעד ןּופ טכיל םעד טימ ךיז רַאפ ןטכױלַאּב טײקטרעשַאּב
 ,םיא ןּופ ןּבױא ליװ ןעמ סָאװ ,למיה ןּופ ןכייצ ַא ןעזעג טָאה רע
 -- טליהעגמּורַא ןקלָאװ ַא יו םיא טָאה טייקטמעשרַאפ עפיט ַא ןּוא
 ןּבױהעגנָא טָאה ץרַאה ןייז ,גנורעטיצרעד ןּוא טייקטמעשרַאפ ַא
 ןּפָארט ַא ןָא -- ןּפיל ענייז ,ןרָאװעג;ךיילּב זיא רע .ךיוה ןּפַאלק ּוצ
 טלָאװ ןעמ יװ ,דרע רעד ּוצ טדנעװעג ןגױא יד טָאה רע .טּולּב
 ץרַאה ןיא .הריבע ןַא ייּב ,ךַאז רעכעלקערש ַא ייּב טּפַאכעג םיא
 טָאה ןּפיל יד טימ ןּוא ,דסח םעד רַאפ טקנַאדעג טָאג רע טָאה
 :ךיז ןענעקיילרַאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג רע

 ,..טכּוז ריא ןעמעװ ,רעד טשינרָאג ךָאד ןיּב ךיא רעּבָא --
 !סע טנעז ריא ,ןכַאמסױרַא טשינ ךיז טעװ ריא ,יּבר --

 ,דיי רעד ןיוש טָאה --?זיא סָאד רעװ ,טסייװ ריא ! ןדיי ! ןדיי |
 ריא ,ןדיי - .ןעמַאזּוצ םלוע םער ךיז םּורַא ןפּורעג ,לאירזע 'ר
 ,רוהטו:שודק רעד ךָאד זיא סָאד !זנּוא טימ זיא סע רעװ טסייװ
 ? "ךיי.םיליהּת, רעד לאיחי 'ר

 טלגנירעגמּורַא ןעװעג לאיחי ןיוש זיא םּורַא-טּונימ ַא ןיא
 סיורג טימ םיא ןּבָאה עכלעװ ,ןדיי ןּוא םירּוחּּב רעטרעדנּוה ןּופ
 ; טקערטשעגסױא טנעה עגידרעטיצ דובּכה-תאְרי

 44! יּבר ,םכילע:םולש --
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 } לטיּפַאק

 ה ד ו ב
 עטצעל סָאד ןגָאה רימ טײצ ,ײּברַאפ ןענעז רָאי ןצכַא

 .וָאנַאי רעטנַאקַאּב רעד רע ןיא טנײה .טנגעגַאּב ןלאיחי לָאמ
 רעד, ןעמָאנ ןטימ טניווקעג טָאה קלָאפ סָאד סָאװ ,יּבר רעצ
 ,"ךיי.םיליהּת

 זיא רע ,ןײרַאילטעטש ןייז ןיא ןרָאפעגקירּוצ זיא רע
 ענערױרפעגּפָא יד טימ די רעד ,לאירזע 'ר ןּוא ,יּבר ןרָאװעג
 ןײז ןרָאװעג זיא ,טנעקרעד רעטשרע רעד םיא טָאה סָאװ ,סיפ
 ,שמש

 לזײה ןיז .טײקמירָא רעד ןשיװצ טצעזַאּב ךיז טָאה רע
 סע טײטש ,ערעדנַא יד ןּופ רעטנּוא טשינרָאג טימ ךיז טדײש
 לּפַאק ןרעװש םעד רעטנוא טמירקעצ טנעװ יד ,טרעקיוהעגנייא
 טימ ןיהַא ןכירגרעד ןגיצ .ךַאד:לדניש ןטקײװעגכרּוד ַא ןופ
 .ערג רָאּפ יד גידהטצּוח ןעשזירג ןוא סיפ עטשרעּביױא ערעיז
 ךיז טָאה סָאװ ,ךָאמ ןפיט ַא ןופ סױרַא;ןסקַאװ עכלעװ רעז
 םעד ןּופ גנוצעזטרָאפ ַא זיא לסעג סָאד .ךַאד ןפיוא טצעזעגנָא
 ,רערעדנַא רעד ןיא טָאטש ןייא ןּופ ךיז טיצ סָאװ ,געװ ןגנַאל
 עטיירּב רעּביא ןטָאשעגרעדנַאנּופ רעטיש ןעייטש ךעלזייה יד ןּוא
 עליטש עניילק סָאד טניר רעוייה יד רעטניה ,רעדלעפ עטכייפ
 ,ןדײשַאּב יז ןיא רָאי ץנַאג ַא סָאװ ,"עקװאוטסַאיּפ, יד ,לכייט
 .רַאפ ןוא ךיז יז טסיגעצ טסּברַאה ןוא גנילירפ ןפיוא רָאנ
 ענעדײשַאּב ,עמירָא ןציז ןּבוטש יד ןיא .לטעטש סָאד טציילפ
 ,טעּברַא רעכעלגעט-גָאט רעײז טימ ןָאןעײג סָאװ ,ןשטנעמ
 ,טרעכעלּב ,סרעטסּוש ,רענשזריק ,רעדיינש-רענעמ ; תוכאלמ;לעב
 -י - ,"ןדיי;רעדעס, ןּוא רעיײגספרָאד
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 םּורַא ףיוא ךיז ןטלַאה ,ןײלַא רע טניואװ לזייה ןיא

 ןיא "דיי:םיליהּת, םייַּב ןַא ,ןסײװ ייז ,םיחרוא ,טײלעמירָא םיא

 ןסע ּוצ ןּוא ,ןעמוקַאּב ּוצ הּבדנ א טײהנגעלעג ַא ָאד גידנעטש

 א זַא ,ךיז טכַאמ לָאמטּפָא ,טשינ ךיוא טלעפ ןעקנירט ןּוא
 יד ,שיילפ לטײז ַא הנּתמ ַא ןיּבר םּוצ טגנערּב בצק רעכייר

 יד ,ןרַאדנערַא יד ,ןּפרַאק ןּוא טכעה עטסערנ יד -- סרעשיפ
 ןטלעז טשינ ןוא ,רעייא ,רעטוּפ ,תופוע םיא ןעגנערּב רעגיכלימ

 ענימורַא יד ןּופ סעטרעױוּפ ןּוא ןרעױּפ יד ךיוא זַא ,טפערט

 יורטש ךעלרּוט יד ףיוא םיאלוח ערעייז טימ ןרָאפרַאֿפ רעפרעד

 לדנעמ ַא רעּביא םיא ייז ןזָאל ,ןיּבר ןשידיי םּוצ טעּבעגסיױוא
 טקיש -- סעלעּביצ לטניּב ַא ,לפָאטרַאק לקעז ַא רעדָא רעיא

 װ ןּוא ,טײלעמירָא יד ּוצ סיױוװַא-ףיה ןפיוא יּבר רעד סָאד
 ןרָאפּוצ תיּבהלעּב ַא טָאטש רערעדנַא ןַא ןּופ טמּוק לָאמ ליפ

 טײלעמירָא יד תובדנ לָאז רע ,יּבר רעד טסיײה ,לטיװק ַא טימ

 דימּת רעּבירעד ךיז ןטלַאה .ןרעװ-ןפלָאהעג רע טעװ ,ןלייטעצ

 טימ סיוטש ַא םּורַא ןעָארק יװ ,סרערָאנש תואמ ףיוא םיא םּורַא

 | ,האובּת
 לּכ:םדוק .טשיניָאג רע ףרַאדַאּב ןײלַא ךיז רַאפ םירָאװ

 לָאמ ט"ײװצ ַא ּוליִפַא טָאה רע  החּפשמ ַא ןָא ,ןײלַא רע זיא

 ,עג ןיא לזײר ּבײװ טשרע ןײז יװ םעדכָאנ ,טַאהעג-הנותח
 ַא ּבײװ ןטייװצ ןטימ טּבעלעג טָאה רע .טעּפניק ןיא ןּברָאטש

 ןּבָאה סָאװ ,ריא טימ טַאהעג רעדניק ּוליפַא ,רָאי ןּביז-סקעז

 רעכלעװ ,ןּבילּבעגרעּביא רָאנ ןיא ןּוז ןייא ,ןטלַאהעג טשינ ךיז !
 ַא ןיא דמערפ רעד ןיא רע טנרעל ,ןסקַאװרעד טציא ןיוש זיא

 .םיוא טשינ ליװ רע) םירוחב:הבישי ערעדנַא טימ שרדמה:תיּב |
 ףוס םּוצ ,(רע טגָאז ,ןוּבשח סנדיי ףיוא "םינסחי, ןייק ןעװָאכ -

 ילעװ ,השא יד .ןיֵאװעג.טרעטשעצ תיּב.םולש רעייז ןיא רעּבָא

 סניּבר ַא ,םכחידימלּת תּב ַא .סוחי ןסיורג ןּופ ןעװעג ןיא עכ

 ןּופ םינּבר ,סטעפ-לגוק ןזױלּב ןּופ טמַאטשעגּפָא ,רעטכָאט ַא

 סיורג ןריפ טלָאװעג סיואכרּוד יז טָאה ,דצ סעמַאמ ןּוא סנטַאט |
 ײּב ,םייה רעד ןּופ ןעװעג:יטניואװעג םעד ּוצ זיא יז .טַאטש

 :לעװ ,ןַאמ ןטשרע ריא ייּב ךיוא ןּוא ,ןיּבר םעד רעטָאפ ריא

 רעכלעװ ,רעּבָא לאיחי ,לקינײא ןַא סניּבר ַא ןעװעג זיא רעכ

 טשינ טָאה ,ןּבעל םירָא ,ןדיישַאּב ַא ּוצ ןעװעג.טניואוועג זיא
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  טָאה ּבײװ ןיז סָאװ ,דַארַאּפ םעד טימ ןכַאמ םולש טנָאקעג
 .עג ןּוא טזָאלרַאפ רעּבירעד יז טָאה רע .ןריפנייא טלָאװעג
 ןעלדנע .טײלעמירָא יד טימ ןעמַאזּוצ שרדמה תיּב ןיא טניואו
 ,טג ַא וצ ןעמוקעג ןזיא

 . +ינדמל יד .ּבײװ ַא ןָא ?איחי טּבעל ןָא:לָאמטסנעד ןופ
 ;םיא ףױא תומוערת סיורג וליפַא טָאה טלעװ עשינּבר ןּוא עש
 .הניכש רעד ןָא ןיא ּבײװ ַא ןָא די ַא ,'השא ילּב יורש,
 ןענעז החּפשמ ןײמ, :סיױרעד טשינ ךיז טכַאמ לאיחי רעּבָא
  ןּבילּבעג ןָא-לָאמטסנעד ןּופ ןיוש ןיא רע ןּוא ,"טײלעמירָא יד
 .רַאפ ןּוא טײקמירָא יד םיא םּורַא ןּבילקעג ךיז טָאה ,ןײלַא
 ,ּבּוטש ןייז ןיא ,שרדמהיתיּב ןייז ןיא טגיטכענעג ,טייקנזָאל
 .מירָא יד יז .שיט ןייז טרענַאלַאּב ,טעּב ןייז ּוצ ןעגנַאגרעד
 ,רעטּומ ןייז ,בײװ ןײז ןרָאװעג זיא ,טײקנזָאלרַאפ ןוא טײק
  יעג טָאה רע רעכלעװ טימ ,החּפשמ ןייז -- טרָאװ ןייא טימ
 | ,ןּבעל ןייז טלייט

 ,םיִליהּת, םייּב ףיולעגנָא סָאד ןעװ ,םיבוט:םימי יד ףיוא
 ןיא ןּוא ןרעמַאק יד ןיא ייז ןגיטכענ ,סיורג רעייז טרעװ "דיי
 ןפיוא .לּביטש ןייז םּורַא ןסקַאװעגסױרַא ןענעז סָאװ ,ןלַאטש יד
 ,עג טימ לסעק ַא ףױרַאףלעטש ןּוא רעייפ ַא יז ןכַאמ ףיוה
 סָאװ ,סטכעקעג רעייז ןּופ ןסעגעג טָאה לאיחי ,ןכָאק ּוצ סטכעק
 .טכַארּבעגנײרַא לּביטש ןיא םיא רַאּפ ןּבָאה ייז

 ןּבָאה סע ,םיא םּורַא ןענעז טיײלעמירָא ןיולּב טשינ רָאנ
 ןטלַאה סע ,ןשטנעמ ענעזָאלרַאּפ לילרעלּכ םיא םּורַא ןּבילקעג ךיז
 ,רַאנ םייח ,רענייא .םיענּושמ ןֹּוא םינָארַאנ םיא םּורַא ףיוא ךיז
 ,ןקעטש ַא יװ זלַאה ןטקערטשעגסױא ןַא טימ גנּוי רעכיוה ַא
 .סָאד ןעמּונעג ךיז טָאה ,לשּולעּפַאק םענדָאמ ַא ןיא ןּוטעגיָא
 ןפָארטש ּוצ ,םיא ןעלדיז ּוצ ,ןגָאז ּוצ רסּומ ןיּבר םעד טכער
 "יד ןיא ןעמעלַא רַאפ ,הדעו םע לּכ ינפּב םיא ןעמעשרַאפ ןּוא
 רָאנ ,ןפורעג שרעדנַא טשינ ןלאיחי רע טָאה לּכ:םרוק ,ןגיוא
 זַא ,וטסניימ סָאװ, -- ."גנוי:ספרָאד לאיחיא :ןעמָאנּוצ ןייז ייֵּב
 יד ףױא ןרעױּפ יד רַאפ רעגערט:לקעּפ ַא ןעועג טסיּב ּוד
 ןעװ ,ןיּבר םּוצ רע טגָאז - "בר ַא ןייז ןיוש ּוטסנָאק ,רעפרעד
 םיא ןּבָאה םיחרוא יד ןּוא םיריסח יד .שיט טעװַארּפ יּבר רעד
 ןייק טשינ םיא טזָאל לאיחי .דייר עכלעזַא רַאפ ןגָאלש טלָאװעג
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 ןַא רַאנ םעד רעװ טָאה סע ןעװ ,לָאמ סעדעי ,ןּוט:סטכעלש

 !"עטַאט ,עטַאט, :ןפּור ּוצ ךיוה ןּביױהעגנָא רע טָאה ,ןּוטעג;הלוע

 | .לּביטש ןייז ןּופ ןפױלּוצסױרַא לאיחי טמּוק
 רעייז רַאנ םעד זיא יּבר רעד זַא ,טסּואװעג טָאה ןעמ

 םעד םיא טיג רע ,שיט ןייז יב טנָאנ םיא טלַאה רע ,ברקמ

 יא ןּוא טעדלּודעג רַאנ םעד ןעמ טָאה ,םייריש ןסיּב ןטשרע

 זיא רע ליפיװ ףיוא םירָאװ .תורצ עלַא םיא ןּופ ןגָארטעגרעּב

 ,גּולק ןעװעג ליפ ױזַא ףױא ךָאד רע זיא ,ןעװעג שירַאנ טשיג

 ןייז ּוצ סּוחי ַא 'דיייםיליהּת, םייּב זיא סע זַא ,ןסיװ לָאז רע

 רע .עיגעליװירּפ ןייז ןּופ ןצּונ ןגיוצעג טָאה רע ןּוא ,רַאנ ַא

 ךיז טָאה רערעדנַא ןייק סָאװ ,ןטייהיירפ ןּבױלרעד ךיז טגעלפ

 טנָאקעג ןיילַא ןיּבר םעד ןיוש טָאה רע זַא :טּבױלרעד טשינ

 1גנּוצ ןייז ןּופ ןרָאװעגילּוצינ ןיוש ןעד זיא רעװ ,גנירצלַא ןגָאז

 טרַאװעג לּביטשרעדָאּפ םעד ןיא ןּבָאה ןָא:ןגרָאמירּפ ןּופ

 רעד ןיא ךעלטיװק ענעריּפַאּפ טימ עגיטפרעדַאּבטױנ םיא ףיוא

 ,טרעגָאמעגסױא ,לאירזע רעטלַא רעד טיהעג טָאה ריט יד ,טנַאה

 ןסקַאװַאּב ןּוא טיוה טימ ןגיוצעגרעּביא רענייּב טימ ,טעלעקס ַא

 -- טײקטלַא ןּופ ןסעגעגפיוא ,טעשטרָאקעגניײא ,רָאה עיורג טימ

 'רעד ייּב טרַאה ,לשיט ןיילק ַא ייּב ,לאירזע 'ר ,ןסעזעג רע זיא

 רַאפ רע טָאה טכיל גידנענערּב ַא ןּופ ןייש רעד ייּב ןּוא ,טנַאװ

 ....טנַאה רעגידרעטיצ ַא טימ ןּבירשעג ךעלטיווק רעּבײװ רעדָא ןדיי

 עג זיא סָאװ ,לרעלעט ַא ןיא ןשָארג ַא טגײלעגנײרַא טָאה רעדעי

 ןרעױא עּבױט סלאירזע ןיא טָאה ןעמ .,שמש ןרַאפ ןענַאטש

 רעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןּוא ןעמָאנ םענעגייא םעד ןגירשעגניירַא

 רעדנפערטַאּב רעד סָאװ ,קנערק יד רעדָא ,השקּב יד ,ןעמַאמ

 סייז, ,"דניק ּוצ רעװש טיינ, : ןרעוו ּוצ ןפלָאהעג ריא ןּופ טכוז

 עגנירג ַא, ,"ןענרעל ּוצ ןרעגַאּב ןלָאז רעדניק יד, ,"שינעכערּב

 ."ןכַאמ:ּוצ-הנּותח רעטכָאט ַא, רעדָא ,"הסנרּפ

 יד ןּופ טציװשעגנָא ןּוא םירַאװ ןיא לּביטשרעדָאפ סָאד

 ןעמ סָאװ ,ןצכערק ןּוא ןרערט יד ןּופ ,רעצרעה ענעכָארּבעצ ליפ

 *עג רעכלעװ ,ןיּבר ןרַאפ דובּכה-תארי רַאפ ךיז ןיא טקיטשרַאּפ

 .טשינ טפלעה סע רָאנ ,ריט טייז רעטייווצ רעד ףיוא ךיז טניפ
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 ַא ןיא עטליהעגנייא ןַא ,ענעדיי ַא ייּב ךיז:טסייר טרָאד:ןּוא-ָאד
 ןימ ,למיה ןיא עטַאט, :סױרַא ןיװעג .טקיטשרַאפ ַא ךּוט
 בױהפיוא ןַא טימ ריא טנָאמרעד לאירזע זיּב !"ּבלַאװש עמירָא
 !"יּבר רעד ,ליטש ,ַאש, :ןעמערּב ענייז ןּופ

 תילט ןייז ןיא טליהעגנייא ,ריט טייז רעטייוװצ רעד ףיוא
 ץלָאה םעד ןיא םינּפ ןייז טּבָארג ןּוא לאיחי טייטש ,ּפָאק ןרעּביא
 ןכָאנ ןיוש זיא סע םירָאװ ,טנעװַאדעג טשינ טָאה רע .,,ןייא
 הרובע רעגילייה רעד רַאּפ ןיכמ ךיז רע זיא טציא .ןענעװַאד
 םיא ףיוא תושקּב ערעייז טימ ןטרַאװ סָאװ ,ןריי יד ןעמענּוצטױא
 םעד ףיוא-טמענ רע רעדייא לָאמ סעדעי ,ריט טייז רענעי ףיֹוא
 ,ךעלטיװק יד טימ םיא ּוצ ןעמּוק סָאװ ,עגיטפרעדַאּבטױנ םלוע
 ןייז לָאז רע ידֹּכ ,לארשיתבהא, ןיא ןייא ךיז רע טעּברַא
 | ןפלעה ּוצ ןדיי יד תלוכיּב

 טָאה טָאג סָאװ ,קלָאפ סָאד -- "ול הלחנל רחּב םעה;
 רעד ןיא רע טמּורּב -- ,הלחנ רענעגייא ןייז רַאּפ ןּבילקעגסיוא
 יַאּבטױנ יד םיא ףיוא ןטרַאװ סע רעכלעוו רעטניה ,ןײרַא;ריט
 ןייז לָאז ךיא זַא ,ךיא ןיּב סָאװ ןּוא ךיא ןיּב רעװ;--- .עגיטפרעד
 סטָאג ,קלָאפ עגילייה סָאד ,לארשי ,ךייא רַאּפ רשוייץילמ ַא
 לָאז רע זַא ןטעּבעג טָאג טָאה רע ןּוא "1 ןיז עטלייוורעדסיוא
 יד ךיז ןיא ןעמענניירַא ןענָאק לָאז סע ,ץרַאה ןייז ןענפעפיוא
 ,ריט רעד רעטניה םיא ףיוא ןטרַאװ סָאװ ,תורצ ןוא ןרייל עלַא
 .לעוו ,רעוועשטידרעּב קחצייול 'ר זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע

 ץרַאה ןייז ןיא דיי ַא ןּופ רעצ םעד ןעמּונעגנײרַא טָאה רעכ }
 .עג טשינ םיא טָאה טָאג ןיּב ,טזָאלעגסיױרַא רעירפ טשינ ןּוא
 .לעװ ,רעװַאלסַארּב ןמחנ 'ר ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה רע ,ןפלָאה
 ןייז ןּוא ,םלוע:לש-ונוּבר ןרַאפ ןכערּבעצ ץרַאה ןייז טגעלפ רעכ

 .רעד ךיז טָאה רע .ןרערט ןּופ טצענעגכרּודַא ןרָאװעג זיא תילט
 ;טחנּפ-שרדמ ןיא טגָאז רעכלעװ ,רעצירָאק סחנּפ 'ר ןָא טנָאמ
 .עג המשנ רעדעי ןיא ;ןעמַאווצ תומשנ עלַא ללוּכ זיא טָאג,
 ןעּוט ,הבּושּת טּוט שטנעמ רעד ןעװ .תומשנ עלַא ךיז ןעניפ
 ַאזַא ףױא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ייז .,."הבּושּת ןשטנעמ עלַא
 םירָאװ .שדוקה:תדובע רעד רַאפ יואר ןעװעג ןענעז ,הגרדמ
 רַאפ עּביל טימ רעייפ גידנענערּב ןייא ןעװעג זיא ץרַאה רעייז
 .ואר לָאז רע זַא ,רע ןיא סָאװ ןּוא רע זיא רעװ רעּבָא ,ןדיי

 29 ,ךלי-םיִליהּת רעד ,שֵא םולש



 שא ם ו ל ש 290

 ןָא ךיז טנָאמרעד רע רָאנ !לארשי רַאּפ ךיז ןלעטשּוצנייא ןייז
 טָאג - עישוי חּור יאכד תאו בל ירּבשנל 'ה בורק, :קֹוסּפ םעד
 יג ענעלַאפעג יד ןּוא ,רעצרעה ענעכָארּבעצ יד ּוצ טנָאנ זיא
 ץרַאה ןייז ןּוא טימעג ךיז טָאה רע ןּוא .רע טפלעה רעטימ

 ןליפ ךיז ןיא לָאז רע ידּכ ,ןײלק ךיז ןליפ ּוצ ידּכ ,ןכָארּבעצ
 ,טָאג ןּופ טײקטנָאנ יד

 ןּופ סיוא.טיירש ןּוא טנעה יד ףױא רע טּבױה גנילצּולּפ
 םיהלא יל ארּב רוהט בל, :לוק ךעליירפ ַא טימ לקניװ ןייז
 -עג ץרַאה ןייר ַא רימ טָאה טָאג -- "יּברקּב בשוי ןוכנ חּורו
 .רימ ןיא טצעזעגניירַא רע טָאה טימעג טכירעגפיוא ןַא ןּוא ,ןפַאש

 ןפרָאװעג ךיז רע טָאה ,"ריהט בל, םעד טליפרעד טָאה רע זַא
 לארשי רעכלעװ ךרוד ,לעװש יד טשיקעג ,עגָאלדָאּפ רעד ףיוא
 :עגסיוא ןּוא ךעלטסייל יד ,הזוּומ יד טשּוקעג ,ןײגכרּודַא טעװ
 סָאװ ,לארשי קלָאפ גילייה, ;:טנעה ענעּבױהעגפיוא טימ ןפּור
 .סנעמָאנ ןּביל ןייז רַאפ טָאג ןּופ ןלייפ עלַא עּביל טימ טסגָארט ּוד
 .פיוא טָאה רע ,"!לארשי קלָאפ גילייה ,ריד ןגרָאמ:טּוג ! ןגעוו
 :ןפע ךיא יװ ױזַא, :טגָאזעג ןּוא ריט רעד ןּופ סָאלש םעד ןסָאלשעג
 ןרעױט יד ןענפעפיוא טָאג לָאז ױזַא ,ריד רַאפ ריט יד ףיוא
 רע טָאה טשרע ןַאד - "!לארשי ,ןרערט ענייד רַאפ םימחר ןּופ
 עּביל, :םלוע םּוצ ןפּורטגסױא ןּוא ריט יד טיירּב טנפעעגפיוא
 *!ךייא רַאפ ןפָא זיא דסח סטָאג !ןײרַא-טמּוק !ןײרַא-טמּוק ,ךעלרעדניק

 טימ ךעלשטנעמ ענײלק ןעװעג סָאד ןענעז ןטסרעממַא
 ןטעּב ,תוצע ןגערפ םיא ּוצ ןעמּוקעג ןענעז סָאװ ,םיקסע עניילק
 ןּוא םידיסח ,ןעמּוקעג טשינ םיא ּוצ ןענעז עסיורג ןייק .ףליה
 טָאה ןעמ .גָאט ןגיטנייה ןזיּב םיא ןּופ טשינ ןטיַאה םינדמל
 ןַא רעייז זיא רע זַא ,טסײװ ןעמ ,םיא רַאפ ץרא:ךרד רָאנ
 ,רעקצָאק רעד לייוו ןּוא ,לארשי-בהוא רעסיורג ַא ,דיי רעכעלרע
 ןטלַאהעג םיא ןּופ ,קירּוצ-ןרָאי טימ לָאמַא טָאה ,הכרבל:קידצ:רכז
 ןלאיחי ףיױא ץנַאלג ַא קירּוצ ךָאנ טלַאפ ,ןעוועג-ברקמ םיא ןּוא
 עגיטפרעדַאּבטױנ סָאד טָאה רעּבָא רַאפרעד ,גָאט ןגיטנייה ןזיּב

 רעּביא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה םש ןייז .םיא ןיא טּבױלגעג קלָאפ

 ןּוא לױמ טשטנעּבעג ַא טָאה רע זַא ,םּורַא טנגעג רעצנַאג רעד
 : .טנַאה עגידלזמ ַא

 ךיא דָאס םעד ןעגנּודעג טָאה סָאװ ,דײ 8 םיא ּוָצ טמוק
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 טָאה ,ןדנ סרעטכָאט ןייז ,ןשָארג ןטצעל םעד ,ףיוה סצירּפ ַא

 רע ןעװ .ןדליג טרעדנּוה ירד -- ,טקעטשעגנײרַא דָאס ןיא רע

 יעג טלעװ יד זיא -- ,טײצ-חסּפ ךָאנ -- ,ןעגנודעג םיא טָאה

 --ץכעילּב טימ טקעדַאּב ןעװעג ןענעז רעמייּב עלַא ,ןייש ןעװ

 ןטימניא טכַאמעג טציא רעֹּבָא ךיז ןּבָאה !ןעז ּוצ היחמ ַא

 +עג רע ןיא ,ןטניװ ןּוא ןטלעק ,ןטלַאה רימ יװ ,טייצ.הריפס

 טשינ הטילש ןײק לָאז טניװ רעד זַא ,ןטעּב ןיּבר םעד ןעמּוק

 +ירפ סָאד לָאז ןּוא ,ךעלנערַאּב עגיטיײצמּוא עניײז רעּביא ןּבָאה

 .ןטישּפָארַא טשינ רעמייּב יד ןופ טסּבױא עגיטייצ

 ןרַאפ לטיװק ןיא שמש רעד לאירזע טָאה ץלַא סָאד

 ןּבעגעגוצ טָאה ןּוא ןבירשעגסיוא שטייד-שידיי ףיוא ןגעװ-סדיי

 ;לעװ ,לאיחי ,רעטּומ ןייז ןיפ ןעמָאנ םעד ןּוא ןעמָאנ סדיי םעד

 'םינּפ סָאד טקעדעגפיוא ךיז טָאה ,שיט םייּב ןסעזעג זיא רעכ

 ןיא לדרעּב ןײז זַא ,ןעזעג ןעמ טָאה טציא טשרע ,תילט ןופ

 ירַאפ ,ןעזעג טשינ םיא ןּבָאה רימ סָאװ ,רָאי ןצכַא יד ךרּוד

 .די רעטלַא ןַא יװ סיוא ןיש טעז רע ,ןרָאװעג:ָארג;טיײנש

 רעּבירעד ךיז רע טלקָאש ,לטיװק םעד רעּביא ןגיוּבעגנייא

 :טכַארטרַאפ ןּוא טסנרע

 צסיורג ַא -- ,דײי םּוצ רע טגָאז -- ,דניק ּביֵל ןיימ,

 ןײק :השקּב עסיורג ַא ,םלוע:לש-ונֹוּבר ןּופ ּוטסגנַאלרַאפ השקב

 טשינ ,ןטישּפָארַא טשינ רעמייּב יד ןּופ ךעלנערַאּב עגיטייצירפ

 ,+1 !טכַאדעג טשינ שטנעמ םּוׁש ןיײק ייּב רָאנ ,ריד ייּב רָאנ

 ײס ןזַא ,ןּוטה?יפּת עדיײּב רימ ןלעװ ,למיליהּת ַא ּוטסָאה ָאד

 :םערוטש רעד לָאז טכּורפ עגיטייצמּוא ערעדנַא ייס ןּוא ענייד
 | 4! ןסײרּפָארַא טשינ טניוװ

 -* ..טנרעלעג טשינ ךימ טָאה ןעמ ! ןיּבר ןטימ ךיא --

 ' ,טמעשרַאפ די דעד טצכערק

 57 "וו רעכיג עמּוטש יד טרעה טָאג ,טשינ טדַאש --

 . ןּוא ןוסּפ ַא ךיא ,טרָאװ-ײּב.טרָאװ ךָאנ רימ גָאז .,עגידוװעדער

 יװ ,םלוע.לש-ונֹוּבר םיּב תוכז רעמ טסָאה ּוד .,קוסּפ ַא ּוד

 ןגָאז.םיִליהּת דיי ןטימ קעװַא ךיז טלעטש רע ןּוא -- !ךיא

 סָאװ ,רעגיכלימ ַא ךיי ַא ,םיא ּוצ טמּוק רעטײװצ ַא

 א טימ טגירקעצ ךיז רע טָאה .,םיוג ןשיװצ ףרָאד ןיא טניואוו
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 ףושיּכ ַא עטרעױּפ יד טָאה ,ןפנָארּב לטרעװק ַא רעּביא רעױּפ
 ,טשינ ךלימ ןייק ןּביג יז ןּוא יק ענייז ןּוטעגנָא

 טגערפ -- ?דניק ּביל ןימ ,רימ ןּופ ּוטסליװ סָאװ --
 ,יּבר רעד םיא

 .ףושיּכ יד ןטלעשרַאפ לָאו יּבר ףעגילײה רעד זַא --
 .עיוג יד ,ןירעכַאמ ||

 יװ -- ,לאיחי טגָאז -- ,טשינ ךיא ןיּב רעטלעש ןייק --
 ךֹוע םיעשרי ,ץראה ןמ םיאטח ּומּתֹת :קוסּפ ןיא טייטש סע
 רָאנ ,דניז יד רָאנ ,עגידניז יד טשינ ןעמ טנײמ -- "םניא
 רעּביא ךיד טעּב ןּוא םײהַא רָאּפ ,ןיגרעטנוא לָאז תועשר סָאד
 ן'ג רק ּוצ טשינ ךיז טניול ןפנָארּב לטרעװק ַא רעּביא ,יױג ןטימ
 ,ןּבלעקּפָא ךיז טעװ יק יד זַא ,טשינ ךיא ּביולג ףושיּכ ןייק ןיא
 ..!ןּבעג ךלימ רעמ ריד יז טעװ

 .עװש ןּוא ערעטסנרע טימ ןעמּוקעג ךיוא רעּבָא ןיא ןעמ
 :סיוא לימטניװ יד טָאה ןעמ ןעמעװ ייּב ,רענייא :םינינע ערער
 ןעמעװ ,דײ ַא ;ןעמּונעגּוּצ םיא יײּב הסנרּפ יד ןוא ןעגנּודעג
 םייּב טּפַאכעג םיא טָאה ןעמ ,הסיפּת רָאּפ ךעּבענ טייטש סע
 הלילח לָאז רע ןַא ,ארֹומ רע טָאה ,ןפנָארּב םענהפרט ןפיוקרַאפ
 ,טנעה עקשיאיוג ןיא ןלַאפנײרַא טשינ

 .הפרט טימ טלדנַאה ךיי ַא ןזַא ,ביל טשינ ּבָאה ךיא --
 טנעה ענײז טימ ךיז טלעטשרַאפ ןּוא לאיחי טגָאז - ,ןכַאז עפ
 -- .ןײרַא םינּפ ןיא עשר ַא ןקּוק טשינ לָאז רע ידּכ ,ןגיוא יד
 ."יל ּויהּת םישודק םעו, :ןּבירשעג טייטש סע

 -- .,ךי רעד טנייו -- !גידלּושמּוא ןיּב ךיא ,יּבר --
 ! לוּבלּב ןשלַאפ ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה ןעמ

 םעד טקּוק ,ןגיוא יד ןּופ טנעה עניײז קעװַאיטמענ לאיחי
 ןיא .ןגיוא ענייז ןיא טנײש טכיל ַא -- ,ןײרַא-םינּפ ןיא ךיי

 רעד זַא ,טנעקרעד רע :רָאלק סעּפע טרעװ ץרַאה סלאיחי
 .ןײר םיא ייּב ןיא םיהלא-םלצ

 ךיד ּבָאה ךיא סָאװ ,דניק ביל ןימ ,לחֹומ רימ יז --
 ןגָאז.םיִליהּת ןעמַאזּוצ רימָאל ,םּוק ,ןעװעג-דשֹוח

 םיִליהּת לטיּפאק ַא ןגָאז ךײ ןטימ ךיז טלעטש רע ןוא

 טסַאה ּוד יװ יױזַאא :טרָאװ ןטּוג ןטימ םייהַא םיא טקיש ןּוא

 ןעמּוקצגנײרַא ּבּוטש ןיד ןיא זיא סע זָא ,טסואװעג טשינ
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 .רָאפ פוטש ןייד ןופ טעװ סע יװ ,ןסיװ טשינ ּוטסעװ יױזַא
 ."טשינ ךיד קערש ןּוא -- ןדניוװש

 ןּוא גיצרַאהטיירּב ײזַא לאיחי ןיא גידנעטש טשינ רעּבָא

 :תונמחר סָאד-עפש סטָאג טנַאה רעטײרּב רעד טימ טײרּפשרַאפ

 ןייז ןיא טליהעגנייא ,שיט טיײּב ָאד טציז לאיחי תעשּב םירָאװ
 טָאג טָאה ,לארשי ןעמענוצפיוא ,הדֹובע סטָאג ןּוט ּוצ תילט
 חֹוּכ םעד ןּוא ןעז ןופ חֹוּכ םעד .תֹוּכ ןסיורג ַא ןּבעגעג םיא
 טמּוק ,םינּפ סשטנעמ ַא ףיוא ןעּור ןגיוא ענייז ןעװ .ןליפ ןופ
 ןַאד טּור המכח ַא ,טײקטסוואװַאּב עכעלרעניא ןַא םיא רעּביא

 סשטנעמ ןיא םיהלא-םלצ ! םעד ןעז ןָאק רע ןּוא ץרַאה ןייז ןיא
 ,הלילח ,זיא סע ןעמעװ יב ןוא ץנַאג ןיא סע ןעמעװ ייַּב ,םינפ

 =טיײג סע סָאװ ,חיר ןטּוג ַא ןיא רע טליפרעד ךא ,עילַאק

 ,.עשר ןּופ -- ןטכעלש םעד ןּוא ,קידצ ןּוא דיסח ןּופ ףיוא
 ןיוש טרָאפ רע ,רחֹוסןסקָא רעכײר ַא םיא רַאפ טייטש

 ,תירּב ןדעי ייּב ןיּבר םעד טקיש ,ןרָאי טימ טייצ ַא ןלאיחי ּוצ

 ןדעי רַאפ .שיײלפ לטײז ַא ,טכעה ןסיורג ַא ,טכַאמ רע סָאװ

 עצװענָאי ןײק ןפיול ּוצ רע טמּוק ,טכַאמ רע סָאװ ,טפעשעג
 טײטש טיײקרעכיז רעטנױאװעגנייא ןייז טימ ,ןיּבר םעד ןגערפ
 ןיוש טָאה רע, -- .יּבר ןיז ךָאד ויא סע -- ןלאיחי רַאפ רע

 ףיא טקוק רע ךעװ ,לאיחי ךיז טכַארט -- "ענעשעק ןיא טָאג

 .ןיא רע ןדירפּוצ יװ ,םינּפ ןייז
 ,לטיװק ןייד ןופ ךָאד עז ךיא ?המלש ,וטסליװ סָאװ --

 !טשינרָאג ,םשה-ךּורּב ,ריד טלעפ סע זא

 א םלוע:לש:ונוּבר רעד זַא ,ליװ ךיא ,יּבר רעגילייה --
 ...דיגנ ַא ןרעװ לָאז ךיא זַא ,ןפלעה רימ

 'ךײ -- .טניוטשרעד סיוא לאיחי טפּור -- ?דיגנ ַא --
 .טייקשידיי ּוצ טדַאש תודיגנ ,םידיגנ ןייק ןייז טשינ ןפרַאדַאּב
 ךמלא ןעמל יתינע יִּכ יל בוט; :קוסּפ ןיא טײטש סע יװ

 לָאז ךיא ידּכ ,טגיניפעג ךימ טסָאה ּוד סָאװ ,טּוג -- *ךיקח

 ..ןצעזעג ענייד ןענרעל
 | סניּבר ןּופ ךיילב די רעד טרעװ -- !יִּבר רעגילייה =

 ײז רַאפ ליװ ךיא ,ןּבעגּוצסיוא רעטכעט ּבָאה ךיא - .,רעטרעו
 ..רימי לֹּכ ןבעג ײז טסעק ,םינדמל עסיורג סמעדייא ןעמעג

 =ז,לאיחי םיא טרעפטנע-- ,ןטעּבעג רָאנ טָאה וניבָא-בקעי -
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 םינדמל עסיורג סמעדייא -- ,שוּבלל דֹנּבּו לוכאל םחל ףיױא
 !המלש ,טייהרעטנװעג ריד יג ,הרוּת רעד ןיא טשינ טייטש

 טזָאלעגרעּביא םיא טָאה רע סָאװ ,ןדירפּוצ דיי רעד זיא
 ; טנוזעג סָאד שטָאכ

 לָאז סע ,טשינרָאג ןיוש ליװ ךיא ,יּבר רעגילייה ,ןיוש --
 ;ןסקָא רעקרַאטש רעד טלמַאטש -- ..ןטלַא םייּב ןּביילּב רָאנ
 ןּופ סטכעלייוורעטניה ּפָא;טערט ןּוא קערש רַאפ רעכיילּב ַא רחוס
 ..,ןלאיחי

 .סױא ,רעגנַאל ַא טימ ,סקַאװ יװ לעג ,דיי רעקנַארק ַא
 טָאה תומה:ךאלמ רעד רעכלעװ ףיוא ,זָאנ רעכיילּב רענעגיוצעג
 .יֵצ טימ ןיּבר ןרַאפ טייטש טנכײצעגנָא ןמיס ןייז ןיוש
 טקּוק ןּוא ינק ענעטינשעגרעטנּוא ןּוא תואיּפ ןּוא טנעה עגידרעט
 .סיוא ענייז סָאװ ,גנונּפָאה לַארטש ןטצעל םעד טימ לאיחי ףיוא
 ןעלסייװ-ןגיױא ענעגיוצעגכרּודַא ןרעדָא עלעג טימ ,עטכיילּבעג
 ,ךיז ןּופ ןּבעגסױרַא ןענָאק

 יד טימ טננַאלרעד ןּוא רע טלמַאטש -- ,יּבר רעגילייה --
 ךָאנ ּבָאה ךיא ,יּבר רעגילייה -- .לטיוק סָאד טנעה עגידרעטיצ
 | ..ןרענרעד ּוצ רעדניק עניילק

 טלעטשרַאפ ,ןרעטש ןייז ּוצ לטיווק סָאד ּוצ:טמענ לאיחי |
 ךיי םעד טְקּוק רע .ךיז טכַארטרַאפ ןּוא ןגיױא יד טימרעד ךיז
 ,טסיירט ןּופ טרָאװ ַא טכּוז רע ,ךיז ןיא ןײרַא-טײג רע ,ןָא טשינ
 ,געװ ןגיּבייא ןייז ףױא ןּבעגּוצטימ םיא םיִליהּת ןּופ קוספ ַא
 גנַאל לטיװק סָאד טלַאה רע .טמּוטשרַאפ ןענעז ןּפיל ענייז רָאנ-
 תורצ טימ קַאּפ ןצנַאג ַא זַא ,םיא ךיז טכַאד סע .טנַאה ןייז ןיא
 ..סע ויא רעװש יױזַא - טנַאה רעד ןיא רע טלַאה

 .סְטּוג ןייק טשינ רימ טנָאז ץרַאה ןיימ ! יּבר רעגילייה -
 .כָאנ לרעױּפ ַא רימ טָאה ,ךייא ּוצ ןרָאפעגרעהַא ןיּב ךיא זַא
 ,ךיי -- "!ימילָאזָארעי ָאד ,עשודישז, :רּופ רעד ףױוא ןגירשעג
 | ! םילשּורי ןייק

 ,ייא "!םילשּורי ןייק ,לדייג ?טגָאזעג רע טָאה סָאװ --
 ,טסייוו רע -- ,לאיחי סיוא:טפּור -- ! טרָאװ סיורג ַא ךָאד זיא סע
 -- "ימילָאזָארעי ָאד עשזדישז, !ןעװעג זיא לרעױּפ סָאד רעװ
 ערעכעה סָאד) "הלעמ לש םילשּורי" סָאד רע טָאה טניימעג
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 טייטש ! ארומ רעדיװ ּוטסָאה סָאװ ,ױזַא ּבױא ןּוא ,(םילשּורי

 !טײרגעגנָא ןדענג סָאד ריד רַאפ ךָאד
 .כױלַאּב ענדָאמ ַא ןּוא -- ? ריא טניימ סָאד ,יּבר ,יוא --

 רע .ןעלסייװ עלעג:ךיילּב סדיי םעד ןיא ןזיװַאּב ךיז טָאה גנּוט

 יד ןרױלרַאפ ןּבָאה ןגױא ענייז ,עלייװ ַא טכַארטרַאפ ךיז טָאה

 ןּבָאה ייז ןּוא ןרָאװעג:גידעּבעל ןענעז ייז ,טייקמּוטש ענרעזעלג

 ןייז ןופ טּוּב טשער עטצעל סָאד םירָאװ .ןעזעג סָאװ- .סעּפע

 ןטעילעקסןקַאּב עלעג ענייז ןיא ךיז זיא רעּפרעק ןטרַאדעגסױא
 רעגניפ.ןטעילעקס עלעג עניײז טָאה רע ,ןפױלּוצנָא ןעמּוקעג

 .סיוא טלָאװעג םעטָא טלָאװ רע יװ ,6פּול רעד ןיא ןגיוצעגסיוא

 :ןפיל עכײלּב ענייז טימ טלמַאטשעג ןּוא ,ןּפַאנש
 ןּוא .ארומ ןייק טשינרָאג רַאפ ןיוש ּבָאה ךיא ,יּבר --

 א .ךָאד זיא רע .םירָאװ ,טשינ ךיא רעדניק עניילק יד רַאפ
 ..!םימותי ּוצ רעטָאפ

 םעד טמענ ןּוא לּוטש ןייז ןּופ ףױא ךיז טלעטש לאיחי
 !רענייז ןיא טנַאה סריי

 ךָאנ זיא טָאג ייּב ,טניימעג ךיא ּבָאה סָאד טשינ ,ןיינ --

 !ךעלגעמ ץלַא
 רָאנ רימ טָאה ריא יּבַא ,סניײַאצלַא ןיוש זיא רימ ,יּבר --

 יג! ימילָאזָארעי ָאד עשזדישז, ;טרָאװ עטּוג סָאד טגָאזעג
 עכלעװ ,ןשטנעמ ןלאיחי ּוצ ךיוא ןעמּוק ןטלעז טשינ

 עמייהעג טימ זיא ןסיװעג רעייז ,ןידה-םוי ןרַאּפ ארומ ןּבָאה
 ַא ןּבעגסױרַא ייז לָאז רע ,ןיּבר םעד ןטעּב יז ,ןדָאלַאּב דניז
 ,ןקּוק ּוצ םינּפ ןיא םיא טסגנַא ןצָאה ןשטנעמ עגיזָאדיד .הבּושּת
 ןּופ ץימש יד יװ ייז טפערט ןגיוא ענייז ןּופ קילּב רעד םירָאװ
 :עג ןוא ןיּבר םּוצ ייז ןעמּוק עזָאלסגנּונּפָאה .רעטיר עדנעילג
 ..בוטש ןייז ייז ןזָאלרַאפ ,רעמינֿפ ערעטיול טימ ,עטסיירט

 .טזָאל רעדעי ןּוא ,לארשי ךרודַא םיא רַאפ טייג ױזַא
 ןּוא ןָא ךיז ןפיוה ךעלטיװק יד ,שיט ןפיוא לטיװק ןייז רעּביא
 ףיוא ןגיל ריּפַּפ ךעלקיטש ןייק טשינ זַא ,ןלאיחי ךיז טכַאד סע

 טָאה תורצ עשידיי טימ קעז ערעװש ,ערעװש רָאנ ,שיט ןייז -
 סעציילּפ ענייז ףױא ןעמענ סע לָאז רע זַא ,ןפרָאװעגנָא םיא ןעמ
 ...םימחרה:רעש םּוצ ןגָארט ןּוא

 ,עלעגעוו שירעױוּפ ַא ריט ןייז רַאמ ךיוא טרָאפרַאפ לָאמליײט
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 .גָארק עכײלּב ַא יורטש ןיא טעּבעגסיױא טגיל סע ןכלעװ ףיוא

 רעד ןיא ?לטיה ןטימ ןיּבר ןרַאפ רעיּפ רעד טייטש .עיוג עק

 ןפיוא ?טיה סָאד קירּוצ לרעױּפ םעד ןָאיןעּוט ןדיי יד .טנַאה

 טציא ,לטיװק ַא םיא רַאפ טּביײרש לאירזע רעטלַא רעד .ּפָאק

 .ןלאיחי רַאפ טנַאה רעד ןיא לטיװק ןטימ לרעױּפ סָאד טייטש
 ןכרּוד טנַאה רעד טימ טזײװַאּב ןוא טרעטיצ לרעױּפ סָאד
 ןפיוא ּבײװ עקנַארק סָאד טגיל ןסיורדניא ּואװ ,רעטסנעפ

 הע ."שיואעדַאט-םירָא, ןָא ךיז טנַאמרעד לאיחי לרופ-יורטש

 .טקּוק ,רעטסנעפ םּוצ ּוצ.טייג ,לּוטש ןייז ןּופ ףיוא ךיז טּביױה

 ,ןגיוא יד טכַאמרַאפ רע .לרופ עשייעױּפ סָאד טעז ןיא סױרַא

 ןיײרַא סע טגיײל ןּוא לטיװק סָאד טנַאה סלרעױּפ ןּופ טמענ
 : .י.עשידיי יד ןשיוװצ

 יָצג רע טָאה ,ןענױשרַאּפסנַאמ יד טיִמ ךיז טגיטרַאּפעגּפָא

 ,רעּבײװ יד ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא ןיא ןּוא ריט יד ןענעפע ןסייה

 ןיא טנעה יד ןיא ךעלטיװק ערעײז טימ טרַאװעג ןבָאה סָאװ

 ינּוזַאַּב .עמּונעגּוצ טשינ רע טָאה רעּבײװ ןייק .לּביטש .טרַאװ
 יד ןקירּפָאײַא ןסייהעג ייז טָאה ןעמ ,לָאמַאטימ עלַא רָאנ ,רעד

 ןײז טקעדוַאפ טָאה לאיחי .ּפעק ערעיײז רעּביא סעליישטַאפ
 ףיט רעד ייּב ךיז טלעטשעגקעװַא ,תילט ןסיורג םעד טימ ּפָאק

 טשטנעּבעג טָאה ןּוא טנעה יד ןּבױהעגפױא ,הזּומ רעד ןּבענ

 ןּבױהעגנָא רע טָאה עמיטש רעגידרעטיצ ַא טימ רעּבײװ יד
 טדערעג טָאה רע ,ּבײוו ןשידיי ןּופ ןטיונ יד ןענעכערוצסיוא

 :רעטרעװ עטסכעלצונ ןוא עטסכַאפנייא יד יז ּוצ

 טשטנעּבעג ,לארשי ןּופ גנוריצ ,רעטכעט עשידיי עּביל,

 ןח ןגיטכיל ַא גידנעטש ןּבָאה טלָאז ריא זַא ,ןטָאט ןּביל ןופ

 ןעניפעג ןלָאז רענעמ ערעא ןּוא ,ןגיױא סרענעמ ערעייא ןיא
 ,ןּבָאה טשינ רעצ ןײק טלָאז ריא ,ןגיוא ערעייא ןיא טייקנייש

 ערעיא ןיא ךלימ גּונעג ןּבָאה טלָאז ריא ,רעטכעט עשידיי

 עפשּב הסנרּפ ןּוא ,ןגעווסרעדניק ענײלק ערעייא רַאפ ןטסורּב
 ןּוא רעדניק ענעסקַאװרעד ערעייא רַאפ תושוּב ןּוא תוּפרח ןָא
 יּוקנָא ךייא לָאז ןגָארט רעיא .ןענרעל ןּוא ןציז סָאװ ,רענעמ

 סע ןזַא ןּוא ...םישנ רדס רעיא ךיוא עּבלעזסָאד ,טכײל ןעמ
 רעד ףױא סנּבעל ןעגנערּב טלָאז ריא ,טייצ רעיא ןעמּוק טעװ

 "טכײל ןיא ,םימומ ןָא ,תומילשּב ןעגנערּב יז ריא טלַאז ,טלעו
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 טלָאז ריא .ןּבָאה טשינ םינּב.לודיג רעצ ןייק טלָאז ריא .טיק
 הּפוחלּו הרותל רעדניק ערעײא ןעיצרעד ּוצ ןּבָאה היכז יד
 | יִו רעטכעט עשידיײ עּביל ,םיבוט םישֲעמלֹו

 יד ןּופ ןעמּונעגּוצ טָאה ןּוא ןעגנַאגעגמורַא ןיא לאידזע
 טגײלעגנעמַאזּוצ ןּוא ןגָארטעגנײרַא ײז ,ךעלטיװק יד רעּבײװ
 יי | | ..ערעדנא יד טימ

 סייװש ןיא טקײװעגכרודַא ןעװעג ןיוש זיא רעּפרעק סלאיחי
 ןעװעג טעּבוַא עשיזיפ ערעװש ַא טלָאװ רע יװ ,ןטסגנַא ןּוא
 ןּוא ּבייל ןפיוא טּפעלקעג םיא ךיז טָאה דמעה סָאד ...ןוטצג
 ןיא םינּפ ןרעּביא ןרעטש ןּופ ןענּורעג םיא ןיא סײװש רעד
 ןייז ּוצ ןעמּונעג ךיז רע טָאה טציא טשרע  ,ןייֵרַא-דרָאּב ןייז
 רע ןעװ ,ךיז רעטניה ריט יד ןסָאלשרַאּפ טָאה רע ...הֵדֹובֹע
 סָאװ ,רעמעלעּב םּוצ ןעגנַאגעגּוצ רע ןיא ,ןײלַא ןּבילּבעג זְיא
 ַא שדֹוק-ןורא ןּופ ןעמּונעגסױרַא ,ּבוטש ןייז ןיא ןענַאטשעג זיא
 רעפרעד יד רעּביא ןגָארט ןדיי סָאװ ,קַאז ןכעלנײװעג ַא ,קַאז
 .שיט ןפיוא ןגעלעג ןענעז סָאװ ,ךעלטיװק יד ןעמּונעג .םורָא
 ןיא יז טגײלעגנײרַא ןּוא עשיאיג יִד ײס ,עשידײ יד ײס
 / אז

 .טנעצ טנזױט ..ןעמּוקַאּב אשמ לָאמַאטימ טָאה קַאז רעד =
 ,טױנ עכעלשטנעמ יד טימ קַאז רעד ןגיואװעג ,טָאה אשמ רענ
 העד ךָאנ ,טנוזעג עלעסיּבַא ךָאנ ןטעּבעג עכעלשטנעמ יד טימ
 ףיוא ןּבעל םעד ךָאנ ,קעװצ ןוא תילכּת ךָאנ ,דײרּפ רעמירָא
 טָאה ,ןרָאי עשילגני עניײז ןיא לָאמַא יװ ןוא ,טלעװ רענעי
 ךיז טָאה ןּוא סעצײלּפ יד ףױא קַאז םעד ןוטעגיּפָאכ ַא רע
 געװ רעכעלרעפעג ַא ןּוא ,ןײרַאגעװ ןיא ןזָאל ּוצ ןּבױהעגנָא
 ןּבָאה סעכורעװַאז ,ןזָאלּבעג ןּבָאה ןטניװ:ינש .ןעװעג סע זיא
 ןּבָאה רעדלעפ-ײּנש יד ןיא לָאמַא יװ ,ןעמּונעגכרוד ביל ןייז
 ןענעז הלּבח:כאלמ ,סיפ ענײז רַאפ טנפעעגפיוא ןכייט ךיז
 .עג ךיז ןּבָאה ןדרעװש עגידרעייפ טימ םיכאלמ ,ןסקַאװעגסיוא
 .עגסיוא ןענעז טנעװ-תועינמ .געװ ןייז ףיוא םיא ןגעג טלעטש
 טנַאכעג םיא ןּבָאה ןטניװםערוטע ,ןגיוא ענײז רַאפ ןסקַאװ
 .ּפַא רעמ טשינ םיא ןּוא רעגניפ עטײרדעגנײא ערעייז ןשיװצ
 .יכאלמ יד טימ טלגנַארעג ךיז טָאה לאיחי רעּבָא .טזָאלעג
 טזײרּפשעגכרּוד טָאה רע .ךאלמ ןטימ בֹקְצֹי לָאמַא יװ ,הלּבח
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 ,ןלָאט ןּוא גרעּב ןטימעגסיוא ,טנעװ ןכָארּבעצ ,םימי עגידרעייפ

 .ןגיטשעגרעּביא ןצינערג ןּוא ןריט ענעסָאלשרַאפ טלַארּפעגפױא
 טנָאקעג טשינ םיא ןּבָאה סמערּוטש םוש ןײק ,ןטניװ םוש ןייק

 ,ןטלַאהקירּוצ
 ףיוא תורצ עשידי גָאוט ךיא ;געװ ןיימ ןּופ ּפָארַא --

 ןעירשעג ,תוליפּת -- !געװ ןיימ ןופ ּפָארַא !סעצײלּפ עניײמ

 !קַאז ןיימ ןיא ךיא גָארט ןרערט ןּוא
 ,אשמ רערעװש רעד ןּופ ןגיוּבעג ךיז טָאה רעּפרעק ןייז

 ,סײװש ןּוא ןטסגנַא ןיא ןדָאּבעג ,ןטינשעג ךיז ןּבָאה סיפ ענייז

 יד ןיוש רע טעורעד טָא ןּוא .ךרּוד ןצינערג יד רע טערט

 :ָצעל רעד ,ןטכײלסױרַא טייקיולּב רעד ןּופ ןרעיוט עגידרעייט
 טעװ רע ,ןקערטשסיוא םיא ּוצ ךיז טעװ טנַאה ַא ,טירש רעט
 יז טייטש טליהעג ןצרַאװש ןיא ,"דסח; -- טכיזעג ַא ןעזרעד

 .רעּביא רע טעװ ריא .םימחרה-רעש ןּופ רעיוט םעד רעטניה

 סטָאג רַאפ ןטישסיוא םיא טעװ יז ,קַאז ןרעװש םעד ןּבעג

 טקרַאטש לאיחי !טירש ןטצעל םעד ,טירש ןייא ךָאנ ,,,לּוטש

 רע טגנערּב ,ןטסגנַא ןיא ןדָאּבעג ,?וחוּכ עטצעל יד טימ .,ְךיִז

 -ןייא תכורּפ ןיא םינּפ ןייז טלקיװ ,ּוצ.שדוק-ןורא םּוצ קַאז םעד

 : !ליִצ ןייז ּוצ ןעמּוקעגנָא זיא רע
 םיא שקעװ ןעפ ,ןָא ריט ןייז ןיא ןעמ טּפַאלק םיצולּפ

 ןײז ,רעמ טש*! תוחוּכ ןײק טָאה רע ,ןיינ ,ףיוא םולח ןייז ןּופ
 עיײנ ןיײק רעמ ןָאק רע ,טלּופעגרעּביא ,לּופ ןיוש ןיא ץרַאה

 יד ךָאנ ּבָאה ןיא, .ןעמעננײרַא טשינ ץרַאה ןייז ןיא תורצ

 ןײמ ,רעמ טשינ ןָאק ךיא .גּונעג טמערַאװעגסױא טשינ עטלַא

 רעד ןיא ּפעלק יד רעּבָא .ךיז רע טכַארט -- *!לופ זיא קַאז

 עג סעּפע ןיא סע זַא ,רע טסײװ טציא ,ףיוא טשינ ןרעה ריט

 ןלעװ טשינ קַאז ןײז ןעמ לָאז ,קירּוצ םיא טפּור ןעמ ,ןעש

 ןטצעל םעד ןּופ קירּוצ םיא ןעמ טקיש םעדכרּוד ?טנייה ןעמעננָא

 ריט יד ףױא-לַארּפ ַא רע טיג טסגנַא ןּוא רעזײּבעג טימ ?טיהש

 'טײטש םינּפ טלַארטשַאּב.תחנ ַא טימ ,דיײ רעגינייּבטיײירּב ַא
 .ץַאט ַא ףױא ךעקעל ןסיורג ַא טימ םיא רַאפ

 ףױא ןטעּב ןעמיוקעג ךייא ןיּב ךיא ,יּבר רעגילייה --

 | ,דײ רעד טגָאז -- !דניק ןיימ ןּופ הנותח רעד

 .ןןעד ּוטסיִּב רעװ ;דניק ןייד ןּופ הנותח רעד ףױא -- |
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 גילעז ךָאד ןיּב ךיא !יּבר ,טשינ ךימ טנעקרעד ריא --

 .םא ,ןגרָאמ ,רעטכָאט ןיימ ,ןעלזייר ךָאד ךַאמ ךיא .רחֹוס;דרעּפי
 | ..!הנותח ,םשה הצרי

 ? לזייר --

 רַאפ ןטעּבעגסיױא טָאה ױיא סָאװ ,רגיק סָאד ,ָאי --
 ,םולשהיהילע ,ּבײװ רעיא ךָאנ ךָאד טסײה יז ,טָאג ייּב זנוא

 | ,לזײר

 ,ָאא !טולשה-הילע ,ּבײװ ןיימ ךָאנ !לזיר ,לזייר ,ָא --
 ײס.יװ-יס -- .סױרַאןטלעװ ענייז ןּופ לאיחי ךיז טקעװ - ,ָאי

 -- ,רעטכירעגפיוא ןַא לאיחי עטגָאז -- ,ןמיס רעטּוג ַא סע ןיא

 !ןפנַארּב עלעסיּב ַא ,לאירזע ,ּביג ,,.דסח תניחבּב ןיִא הלּכ

 ענייז ,ןּפַאכּפָא םעטָא םעד טצעועגקעװַא ךיז טָאה רע

 ףעזעג סָאװ-סעּפע טָאה רע .,טרעטײלעגסיוא ךיז ןּבָאה ןגיוא
 רע ןּוא .םולשה-הילע ,ּבײװ ןיז ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה רע
 ,למיה ןּופ ןכייצ ַא ןּבענעג םיא טָאה ןעמ ,רעכיז ןעװעג זיא

 ..ןרָאװעג-ןעמּונעגנָא ןענעז תוליפּת ענייז זַא

 ?םעֹוט טָאה רע .ןגילעז ּוצ םייחל ןעקנורטעג טָאה רע
 .סױוַא רע טָאה עגירּביא סָאד ןּוא ,ךעקעל לקיטש ַא ןעװעג
 ,,ןסיורדניא טײלעמירָא יד ּוצ טקישעג
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 2 לטיּפַאק

 גָאט-הנותח םלזייר =

 :עטצעל יד טכַאמעג ןעמ טָאה רחוסידרעפ גילעז יײּב-

 סע .לזײר הדיחי:תּב ןייז ןּופ הנותח רעד ּוצ ןעגנּוטײרַאּברָאּפ

 ןּוא ןטרָאט ןּוא רעכעקעל יד ּוצ רּועיש ןייק ָאטשינ רָאנ זיא

 . ,"ךעלצרעה, ,"ךעלרעגניפ, ןּופ טלַאטשעג ןיא ךעלכיק יײלרעלּכ

 - .,לדּורטש ןּוא ןדָאלפ ,סקעּבעג-רעקּוצ ןּוא .לדנַאמ .ןּוא ,?ךעלעגייפ,

 ןכָאװ ײװצ טניז .הנותח רעד ּוצ טײרגעגנָא טָאה ןעמ סָאװ

 .עק עשרעּבײװ יײװצ יד ןּבּוטש יד ןּופ סיױרַא טשינרָאג ןעמוק

 י .תונּותח עלַא ןּופ רעריװרעס םעד ,רעכיקרָאג לדוד טימ סניכ

 . רעטױל ,טכַארּבעג ןעמ טָאה שיפ ךייט ןּבלַאה ַא .ןתירּב ןוא

 .עּפס ןעמ טָאה ,ןעמ טגָאז ,סקָא ןצנַאג ַא .ןּפרַאק ןּוא ןטכעה

 .עגנוי ןּוא רעניה ןּוא סעקשטַאק טנײה ןּוא ,ןטכָאשעג לעיצ

 ,ֿפעט עסיורג יד ןיא ךיז ןדיז עצנַאג סרעקעל !ךעלקישטרּוק

 טנגעג רעצנַאג רעד ןּופ טײלעמירָא ןָא-ןעיצ טייצ-שדוח ַא טניז

 .עצװענָאי ןייק

 טכַאמ גילעז רחוסידרעפ רעכייר רעד -- טייקגיניילק ַא

 ןיוש ןטײצלָאמ:טײלעמירָא טעװַארּפ ןעמ ! הדיחי-תּב ןייז הנּותח

 ,ןדנּוצעגרעטנּוא רעייפ ַא ןעמ טָאה ףיוה ןפיוא .טייצ ךָאװ ַא

 +רעס ןשיט עסיורג .טכָאקעג ןטכירעג.שיילפ ןעלסעק עסיורג ןיא

 ןּוא ןרעמַאק יד ןיא ,ףיוה ןפיוא טײלעמירָא רַאפ ןעמ טריוו

 ןיא ייּברעד טייטש רחוס-דרעפ גילעז ןּוא .ךיז טזָאל סע ּואו

 *ָאק ןייז ףױא .םיִשּוּבלמ ,עטכַאמעג הנּותח רעד ּוצ ןיוש ,עיינ

 +רעּבליז עסיורג ןייז ןפרָאװרַאפ זיא טסעװ רענעטעמַאס רעטריל

 ןשַאט. וה יד ןיא טנעה יד טלַאה רע ,רעגייז ןּופ טייק ענ

 ; טעװעדנַאמָאק ןּוא



 4611 ףיי-םיליהת רעד

 ַא עיצרָאּפ ַא !ןּבעג ייז ּוטסלָאז ןטכעה עצנַאג ּוצ --|
 הנותח:טכַאמ גילעז זַא ,ןסיװ יז ןלָאז !עצנַאג סרעקעל !טניפ.

 | | !דניק גיצנייא ןייז
 :נּוא ןיא סָאװ ,הלּכ יד ,ייּברעד ןזיא ןיײלַא הלּכ יד ןֹוא

 ןטּוג ַא טָאה סָאװ ,ןרָאװעג-ןריוּבעג ןרעטש ןכעלקילג ַא רעט
 תובא עגילייה יד רָאנ - שרעדנַא טשינ ,למיה ןיא רשוי:ץילמ
 ַאוַא ןגירק ּוצ היכז יד טָאה יז זַא ,ןייא ריא רַאפ ךיז ןלעטש
 ,טגָאז ןעמ ,הבישי רעד ןיא רֹוחֹּב רעטסעּב רעד זיא רע .ןַאמ
 ןַא -- ּפָאק ַא .ענעשעק רעד ןיא ןיוש הארוה:רּתיה טָאה רעי
 ,ןײלַא תלכ יד !טלעװ ַא םיא טימ ןעגנילק טעװ סע ,ולע
 ןּופ טגָאז ןעמ -- ,לדיילק:ענילָאנירק ןטיירּב ריא ןיא ןדיײשַאּב
 :ַאּב ךעלזנערפ ענייש יד טימ - ,טכַאמעג דייז רענָאיל ןטסעב
 .ײרַּב רעד טימ ,זלַאה ןפיוא תונּתמ:הלּכ ענייש עריא טימ ,טיינ
 .ָאפ ריא סָאװ ,טייק רענעדלָאג רעסיורג רעד טימ ,שָארּב רעט
 .ןציּפש םענייש ןטימ ,טקנעשעג םיאנּת רעד ּוצ ריא טָאה רעט -

 טימ טלײט -- ,טקעדַאּב רָאה ּפָאק ןצרַאװש ריא רעּביא לכעלַאש
 שילוּפ ּוצ סױרַא לכעליײשטַאפ ןדייז ַא ןּופ ךעלרעגניפ עריא
 ,רחוס:דרעפ גילעז ,טלָאװעג רע טָאה ױזַא ,ןַאמירָא ןדעי ןדליג
 .סיוא ןטסנעש ריא ןיא ,ןײלַא הלּכ יד רָאנ ,שרעדנַא טשינ
 ,עטרָאיַאּב יד ,ןלייט תובדנ טיילעמירָא יד לָאז ,דיילק:רעייטש
 ןופ ךיז טרעה סָאװ ,קנַאטשעגזײמ םעד טימ ,רעּבײװ עטעפ
 סָאד ןּפַאטַאּב ,רעגניפ עגיּפעלק עטעפ ןסע ןּופ ערעייז טימ ,ייז
 ןּוא ךעלכיט סהלפ רעד ןרירַאּב ,דיילק סלדיימ םעד ןּופ סנדייז
 :ןײרַא-רעױא ןיא רערעדנַא רעד ּוצ ענייא ןדער

 רעטכָאט ַא סבר ַא טנָאקעג טָאה יז .דניק רשֹּכ ַא --
 גילעז ּוצ ךיז טמענ סע ןענַאװנּופ ,טשינרָאג טסייװ ןעמ ,ןייז
 !ןייטש:לעדייא רערעייט  ַאזַא רחוס:דרעפ

 .שטָאכ ,טגידניזעג טָאה רע שטָאכ .לומ טָאה דיגנ ַא --
 ּוטסעז ,טייטש טרָאק רעד ןיא סָאװ ,םיא ףיוא סיוא;טדער ןעמ
 רעד רעטנּוא רעטכָאט ןייז ןעוועג-הכוז רע טָאה ךָאד - ,ךָאד
 ! ןריפ ּוצ הפּוח

 ,םיא רַאפ ןטעּבעגסױא יּבר רעד טָאה סָאד -
 ;ןיא-בייװ ןגייא ןייז טימ רַאפרעד ,ךעּבעג ,טָאה רע --

 !טשינ ןער סע ךיא קנעדעג .דיי רעטּוג רעד ,טלָאצַאּב דניק
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 סָאד ןיא ןײלַא ןיּבר םייּב .טנייה ןעשעג טלָאװ סע יװ ױזַא

 סָאה ּבייװ סרחוס-דרעפ םעד ןּוא ,ןּברָאטשעג טעּפניק ןיא ּבייװ

 .ןריוּבעג לדיימ ַא
 .ןמ !ןכַאז עכלעזַא ןיא ןשימ ּוצ ךיז ריֿמ ןּבָאה סָאװ --

 ,טסעז ,ַאנ .טּוט רע סָאװ ,םלוע:לשיונוּבר רעד ךָאד טכייװ םּתסֹה

 טסעגרַאפ ןעמ -- ןענעגרה שטנעמ ַא ,ןעלזג ,ןענעבנג טסגעמ

 ײןקעדַאּב ּוצ סָאװ טימ רָאנ טָאה ןעמ יּבַא ,ץלַא

 ,ןקילּב יד ןּופ ןּוא ןרעטסילפ םעד ןּופ טמענרַאפ הלּכ יד

 .טױר עלעדייא ןַא ...טניימ ןעמ ןעמעװ ,ריא ףיוא ןלַאּפ סָאװ

 זַא ,ןױש טסײװ יז ,ןקַאּבלרײמ עריא ףױא ךיז טלניּפש טייק

 ּביײװ ןגייא ןייז טימ טָאה ןּוא ןטעּבעגסױא יז טָאה יּבר רעד

 ידניז סרעטָאפ ריא רעּביא ץלַא - ,ריא רַאפ טלָאצַאּב דניק ןּוא

 רעּביא:טייג יז ,לענש טדניװשרַאפ ןּוא ּפָאק םעד ּפָארַא-טניוּב יז

 שיט טייז רעטייוצ רעד ףיוא ןציז סָאװ ,ןענױשרַאּפסנַאמ יד ּוצ

 יז סָאװ ,סטעפ ןּוא ןייּב ןּופ ןטשער עטצעל יד ןעקשטָאמס ןּוא

 -רעטנּוא .סױרַא:רעלעט ערעייז ןּופ רעגניפ יד טימ סיוא.ןשיװ

 יב טקעװרעד קשח רעד זיא ,סּפַאנש ןקרַאטש םעד ןּופ טציהעג

 עצנַאג סָאד טסיימש סָאװ ,סעכלעזַא ךיז ןּבױלרעד ייז ,ייז

 א טימ ,רענייא .,סױרַא;םינּפ ןפיוא ּבײל סהלּכ רעד ןּופ טּולּב

 ןרעטש ןייז ףיוא טּפעלקעגנָא סעידּוק עסיורג טימ ןּוא גיוא דנילּב

 ישטָאמס טימ ןָא-טריר ,ןעקנירט ןּוא ןסע ליפ ןּופ סייווש טימ

 ןּופ ענייז טימ ,ןגױא ענעסָאגרַאפ;קשח טימ ןּוא ןּפיל עגידנעק

 ,ּפעצ עצרַאװש ערעװש סהלּכ רעד רעגניפ עטסטעפרַאפ ןסע

 ענייז ןיא ייז טגעװ רע .ןקּור ןגנּוי ריא ףיוא  ןלַאפ סָאװ

 ענעּפָאלרַאפ:האנק טימ טגָאז ןּוא ,דלָאג ןסָאגעג;רעװש יװ ,טנעה

 .ּבענרעד טציז סָאװ ,ךלמ ןעמָאל םעד ,רבד ןײז ּוצ ןּפיל

 | :ןָאנ רעד ןּופ ץינשסױא ןַא טימ
 ּוד ,סיוא ײז טעּב ,ןדײנשּפָא ּפעצ יד טעװ ןעמ ןעװ --

 .!ןדניּבנָא סַאּפ ןצרּוק םוצ ריד יז טסנָאק

 ,ןטעּבּוצסױא סעּפע ָאי ןיוש זיא .קורזממ ,גייווש --

 ...ןשטנּואװעג שרעדנַא סעּפע רימ ךיא טלָאװ

 סָאד גָאט ןיא לָאמ יײװצ ,הלּכ יד ,ךרּוד יז טײג יװַא

 יד רַאפ ןטײצ"ָאנ יד יװ ,גָאט ןטײװצ םעד ןיוש .םונהיג

 .שײלפ רעלעט ןטימ ןַאמירַא רעדעי ,ןַא-ןטלַאה טײלעירָא
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 יזָאנ עטײרּב יד טימ ףףױא:טפיונש ,ןדליג שילױּפ ןטימ
 ריא ןופ לסיּבַא גנוצ רעטרעסַאװַאּב טימ ּפָארַאטקעל ,סערד

 יז ןעּוט ןגיוא עדנעניגרַאּפ טשינ ,ןקילּב עדנרעגַאּב .טייקשהלּכ
 ןעמ ...ריא ּוצ ךיז טּפעלק ןעמ ,יז טּפַאטַאּב ןעמ ,טעקַאנ סיוא

 +עמירָא ןדעי ייּב ,.ּבײל ריא ,רָאה עריא ,ךיילק ריא טרירַאּב
 ,טײלעמירָא יד טימ לצנעט:הוצמ ַא ןצנַאט יז ןּומ טײצלָאנ-טײל

 ,טנַאה ּוצ:טנַאה ןּופ יז טפרַאװ ןעמ ,ריא רעּביא ךיז טסייר ןעמ
 =ַאר טײקגידװעמעש לסיּב ןטצעל ןּוא תוחוּכ עטצעל יד טימ

 ,ןײרַא-רדח ריא ןיא גָאטײװ.ּפָאק ַא טימ ךיו יז טעװעט
 זנוא טָאה טָאג זַא ,ןגעװ-הוצמ ַא רַאפ ךָאד זיא סע --

 יד טימ ּוטסגעמ ,ןעװעגיהכוז ּוצרעד ןּבָאה רימ ןּוא ,ןפלָאהעג

 .רעטָאפ רעד טגָאז - ,ןצנַאט טײלעמירָא
 ןופ ךיד ךָאד ןּבָאה רימ ? דניק רעזנּוא ןעד טסיּב --

 .טעּב ןפיוא רעטּומ יד יז טסײרט -- ,ןטעּבעגסױא טָאג

 טָאה דניק ַא -- ,טײקכײר ןייז טימ גילעז ךיז ליװ ןזײװ
 +בַאג רעײז טימ סעלדנָאר ענעשעמ יד ןעלקניפ !סנייא רָאנ רע

 =ענּפָא הנותח סלזײר ּוצ ןּבָאה ןדיומ יד סָאװ ,טכַארּפ רעצ

 ענרעצליה יד ףיוא ,ךיק רעטיירּב ,רעסיורג רעד ןיא ,טרעייש

 ,טעּבעגסױא ןסָאס עטעפ ןיא ,ןענַאפ-טָארּב ןיא ןיוש ןגיל ןשיט

 עסיורג ,סעקַאשטרּוק עטלגערּכעג ,סעקשטַאק ענעטָארּבעגּפַא
 סרעּבעל ,רעניה עטכָאקעג ןּוא ענעטָאזעג טימ סעקסימלוּפ

 ,שײלפ ךעלטײז עצנַאג ,רעקיטש עטרעּבײרטעג ,עטפמעדעגנייא

 טערָאּפ סע .טײרגעגנָא טָאטש רעצנַאג ַא רַאפ טָאה ןעמ סָאװ

 לצימ ןשיקרעט םעניילק םעד טימ רעכיקרָאג לדוד ייז ייּב ךיז
 ןפלעה סָאװ ,רעּבײװ ייוצ יד טימ טעװעדנַאמָאק ,ּפָאק ןפיוא
 ,טציװשרַאפ ןּוא טלעמרַאפ ,ןירעקעּב יד האל לחר .,ייּברעד םיא
 עטמרּוטעג יד ,ןטרָאט עטצעל יד סױרַא ןװיױא:קַאּב ןּופ טּפעלש

 ,תולח םײהַא טציא ןעמ טגנערּב רעקעּב ןופ ןּוא ,ןעלדּורטש
 ,טיורּב טימ קעז ,עצנַאג ןשיק ןיא סעקלּוּב ןּוא ןשטעליוק

 סעלעּביצ .גנַאלןכָאװ ףיא ןסע םּוצ -- ,ךעלכיק טימ ןענַאפ
 ןּופ רעּבײװ ,סעיוג יײװצ ןּוא .עצנַאג ןטניּב -- רעכעטעו ןוא
 םעד רַאפ ןרעיימ יד ןּבָאש ןּוא לקניװ ַא ןיא ןציז ,ןעגנּוי.ּביײרט
 עּבָאּב עטלַא יד ןכלעװ רַאפ ,ןטעפ ןּוא ןכײר םעד סעמיצ

 סָאד טציא טזָאלעצ ,עטציהעצ ַא ןּוא עטציװשרַאפ ַא ,הרש
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 יד ןוא טכעה יד .ןװיוא ןגידנענערּביילג םעד ןיא ץלַאמש

 ןיא -- ןכײט יד ןיא ןּוא םימי יד ןיא ךָאנ ןעמיװש ןּפרַאק

 יד .ךיק ןיא ןעיטש סָאװ ,םּורַא רעסַאװ סעילַאּב עסיורג יד

 .סיוא ןװַאטס צכיײר רעקסניל יד ןּופ עטסעּב סָאד ןּבָאה סרעשיפ

 סגילעז ןּופ הנותח רעד ףיוא ,יטַארּב-שַאנ; ַא רַאפ טּפַאכָעג

 רעטצעל רעד ףיױא ןעמ טרַאװ ןכָאק-שיפ ןטימ ,דניק ןגיצנייא

 | ,שירפ שיט םּוצ סע ןעגנַאלרעד ּוצ ,טּונימ

 ןוא ןסע רַאפ טניד סָאװ ,ּבּוטש רעסױרג רעד ןיא

 יד טמעג ןּוא ,ּבײװ סגילעז ,עטַאלז טציא טייטש ,ןעלדנַאה

 .סיוא יד עלעדניה סָאװ ,ּפָא רעײטשסיױא ןּופ ןטשער עטצעל

 ןוא ןרָאיןּוא:םישדח טניז הלּכ רעד רַאפ ןיוש טײירג ןירעיינ

 ירַאפ לכיט ַא טימ ,ךיוּב םעד רעּביא ץריש רעטיירּב ַא טימ

 - ,ןענירטיצ ןּופ ןטינש ןקעטש סע ןכלעװ ןיא ,ּפָאק םעד ןדנּוב

 ןיא טײג סָאװ ,עקשכַארג רעד רעּביא גָאטײװיּפָאק סיורג רַאמ

 ,רײרפ רעגידתחנ טימ ,רעטּומ יד ,יז טייטש -- ,ןָא ןּבוטש יד

 יד ןּוא ןקעדרעּביא יד ,ןכיצ יד ,רעכעלײל יד טסעמ ןוא

 יקרעװ ןופ טציא טָאה ןירָאטײנ יד עלעדניה סָאװ ,ןקעדרעטנוא

 ידײמ סקעז ןסעזעג ןענעז רעטניװ ןצנַאג ַא .טכַארּבעג טַאטש

 ךיז ןגוא יד ןּוא ןיק ךעלקיטש עטעשטּפָאקרַאפ יב ךע?

 ןוא "ךעלעזיױרג עקנישטניילק יד ןעײנסױא םייּב ןעמּונעגסיורא

 ןיא ןּבָאה ײז סָאװ ,"ךעלצרעה, ןּוא "ךעלעגיוא, ,"ךעלרעטעלּב,

 טּולּב ןּפָארט ַא ךָאטש ןדעי טימ ,ןטפָאהעגנײרַא רעכעלײל יד

 יעגסיוא סָאד ןיא ליפ ױזַא .ןּבעגעגטימ םינּפ םענעגייא ןּופ

 ןױש ןיא ןירָאטײנ רעד עלעדניה ןּופ םינּפ סָאד זַא ,ץכעייג

 ייצ טימ ,שיט ןרעּביא ןציז ןּופ טרעקיוהעגנייא ,לעג-ןּוא-ןירג

 יד יז טקַאנק ,רעגניפ ענעכָאטשעצ ןּוא עגיכָאנק עגידנרעט

 טימ טזײװַאּב ןּוא ךעלכיצ יד טלַאנק ,רעכעלייל יד ןּופ טנוװייל

 יװ ,"ךעלגיוא, יד ,הכאלמ ריא ןּופ טייקשהירּב עסיורג יד דיירפ

 -עג טַאקילעד ןענעז ײז יװ ,"ךעלטעלּב, יד ,ןיילק ןענעז ײז

 ןדעי ײּב יז טשטניװ טייקגינעטרעטנוא סיורג טימ/ ןּוא ,טכַאמ

 ןצּוג רָאנ סע לָאז יז זַא ,ּוצ הלּכ רעד טנווייל ןלעדייא קיטש

 ּפָא;טצכערק יז ןּוא ,קילג ןּוא דיירפ ליפ טימ ,טייהרעטנוזעג

 לומ ריא סָאװ ,טסּורּב רערַאד רעגיטכיזדניוש ריא טימ ייּברעד

 6 -- ,טַאהעג ,ךעּבענ ,ןבעל טסיװ ַא ,ןעװעג ױזַא .טשינ זיא
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 ןעײנ ריא טימ ןּומ יז ןכלעװ ,טלַא ןּוא טלַאק ,ןמלַא ןַא ןַאמ
 סעטַאלז - ,ײּברעד טײטש ,עטנכש ַא ,ענעדי ַא .ןייז:סנרפמ
 .נײרַא סױרַא.ּבוטש ריא ןּופ יז טָאה'מ סָאװ ,טניירפ רעטּוג ַא
 טימ טנװײל יד טקיקַאּב -- ,ןגָאז.תוניבמ לָאז יז זַא ,ןפּורעג

 | ,טייקטינעג רעשרעּביײװ
 רַאפ ןדליג ַא .טרעװ טשינ סע זיא ליפ ױזַא ,ןיינ --

 1 טרעהעג סע טָאה רעװ -- לכיצ ַא
 יד פא ךימ טסָאק סע ,ןרעװ-לדה.לידּב לעװ ךיא --

 | ,עטַאלז סיוא:טפּור -- ,טלעג טימ ןומטמ ַא הנותח

 יד טסעמ ןּוא ּביטש-לקניװ ַא ןיא טייטש רעכלעװ ,גילעז
 ירָאנ םיא טָאה רעדיינש רעד סָאװ ,ןָא עטָאּפַאק ענעטעלפַא
 ,ןדמל ןסױרג םעד ,ןתוחמ ןטימ לָאז רע ידּכ ,טכַארּבעגּפָא סָאװ
 לקניװ ןּופ טפּור ,ןריפ הּפוה רעד רעטנּוא ןתח םעד ןעמַאזוצ

 ; רעהַא
 ךיא ביג ,עטַאלז ,ןעגניד טשינ ךיד ּוטסלָאז טנייה --

 טסָאה ּוד ,,!ּוצרעד טשער ַא טימ ,ףדוע ןַא טימ ,זײרּפ םעד
 עלַא זַא ,ליװ ךיא ןּוא ,ןכַאמיּוצ-הנּותתח רעטכעט ןעצ טשינ

 הלוע ןײק םענייק לָאז קילג סדניק ןיימ ייּב ,ןייז:ןדירפוצ ןלָאז
 !ןעשעג טשיג

 4 ץפיז ןגידנּבעגכָאנ ַא טימ בײװ סָאד טרעפטנע
 ...טסייה ןַאמ רעד זַא --
 ןיש ןגיל ּבּוטש.ףָאלש סעמַאמ.עטַאט ןיא ןטעּב יד ףיוא

 סָאד :רעײטשסיױא ןכייר םעד ןּופ ךעלדיילק יד טײרּפשעגסױא

 רעד ּוצ דיילק ,טיור-ןּוא.יולּב טימ ,טלמילּבעג ,ןסעלטַא עסייוו

 ןיא ,טלעג טימ ןומטמ ַא סע טָאה טסָאקעגּפָא ,ןריפ ּוצ הפוח

 רעטסומ ןכָאנ לעיצעּפס טזוּמעג ןעמ טָאה טָאטש רעסיורג רעד

 עסײװ יד ןּוא ןלָאנש ענרעּבליז יד טימ ךעלכיש יד .ןרָאּפ

 ,םעד ןּבענ ךעלדנעּביױקָאז רעטרילָאק יד טימ ןקָאז עטקירטשעג

 ייפ לקיטש םעד טימ לכעלַאש עטרילָאק ענעטפָאהעגסיוא סָאד
 טעװ הלּכ יד ,ּוצרעד ךיז טסַאּפ סָאװ ,ץיּפש רענַאיצענעװ םענ

 ערעדנַא יד טנײה ןּוא ,ןגָארט לּוש ןיא רוטּכ:םוי ןדעי ּוצ סע

 ךעלעשיק טימ "סנגרָאמיּױצ ףיוא, ענערַאגמַאק סָאד -- ,רעדיילק

 ,ןריפ לוש םּוצ דיילק סָאד ןּוא ; ךעלעזנערפ רועיש ַא ןָא ןוא

 סעקסַאּפ ענעדלָאג ןּוא טַאקָארּב טימ דײז ןרעװש רענָאיל ןּופ

 ,20 ,ױיל,םיליהּת רעד ,שַא םולש
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 ןּופ ענירעלעּפ רעד טימ עלעטנעמ-רעּבױא סָאד ןּוא ,טײנַאּב

 רּועיִש ַא ןָא יד טימ ןּביױה יד טניה ןּוא .טעמַאס רעשטטָאמַאז

 ףעװ ,ןעלכיש ליפ יד ןוא ןרילָאק ןיא רעדנעּב ,ךעלרעטילפ
 רעד סָאװ ,רעיטשסיוא ןטמירַאּב םעד ןענעכערסיוא סָאד ןָאק

 {ןּבעגעגטימ הנותח רעד ּוצ רעטכָאט ןייז טָאה רחוס-דרעפ רעכייר
 ןיילַא טציא יז זיא ןסָאלשענּפָא .ָאטשינ ןיא הלּכ יד רָאנ

 ןסיווג םעד ןיא טָאה יז סָאװ ,רעמיצ:לדײימ ןיילק ריא ןיא

 םענרעזײא םעד ןיא טלַאה רחוס.דרעפ רעכײר רעד ּואװ ,זיוה
 יניא ןעקנַאשעג:השרד עכיײר יד טימ ,ןדנ ןסיורג םעד ןטסַאק

 ןּוא ,גָאטײװיּפָאק טָאה הלּכ יד זַא ,ןסיײהעג טָאה סע ,ןסָאלשעג

 ,טײקגינײלק ַא .ןצּווסױא טגײלעגקעװַא עלעסיּבַא ךיז טָאה יז

 יוצטימ ןּוא ןיטשּוצסױא געט עטצעל יד ןיא טָאה יז סָאװ
 עלַא טימ ןּוא ,ןייזייּב ןטײצלָאמ;טײלעמירָא עלַא יד ייּב ,ןכַאמ

 תובדנ ?'פ יד ,ןײגַאּב ּוצ ךיז שיטייל ןּוא ךעלטניירפ ןשטנעמ

 ,ןצנַאט ּוצ ךעלצנעט:הוצמ ,ןלײטוצסױא טנעה ענעגײא עריא טימ

 ןיא שינעגָאי סָאד ,שינעכָאק סָאד ,ןטסעמּוצגָא ךעלדיילק עלַא

 *"ורג רעד ךָאנ רעטציא ןּוא !טײצ שדֹוח ַא טניז ּבּוטש רעד

 ריא רַאפ רופּכםוי ַא - ,רָאפ ריא טײטש סָאװ ,גָאט רעס
 טימ ךָאנ טניײה ןּוא .ןטרַאװ סָאד ,ןלסַאפ עגנַאל סָאד ,ןײלַא

 ףיוא ךיז טלַאה יז סָאװ םיוק ,ןײג וצ הוקמ ןיא ןירעקיט רעד
 ,ןדָאּבעג ךלימ ןּוא גינָאה ןיא ,דניק לדײא ןַא .ךעלסיפ יד

 .עג ,דניק ןיימ ,ףָאלש, !ןטעּבעגסױא טָאג ןּופ תווצ טימ םיוק

 טָאה--"!ןייגרעּביארָאפ דלַאּב טעװ גָאטײי;ּפָאק רעד ,טייהרעטנּוז
 .ץיּמש יד ףיוא ןעײג עלַא ןּוא ,טגָאזעג ריא ּוצ רעטּומ יד

 ףיז טָאה הלּכ יד, :ןײא םעטָא םעד ןטלַאה ,םורָא רעגניפ
 ,,"טגײלעגקעװַא לסיּבַא

 ,ןירעקיט יד לדנענג ,ןירעקעּב יד האלילחר עטלַא יד
 טשינ ךיק ןּופ ןיש ןעיײג סָאװ ,םּורַאןטניה רעש רעד טימ
 טכַאנ ַא ,הלּכ ַא ןַא ,וליפַא ןגָאז ,טײיצ ךָאװ ַא טניז סױרַא
 גױא םעד ןּופ ןוָאלסױא טשינ ןעמ ףרַאדַאּב ,הנותח רעד רַאפ
 טשינ ,עטּוג-טשינ ,הלּבח:יכאלמ ריא ףיוא ןעװעטַאשט סע ,ןיילַא
 טכַאדעג:טשינ ,ןגױא טנוױט טימ ןייז טכַאדעג ייז ןלָאז ָאד
 1 ןןײלַא תיליל יד טנייה ןּוא .םיקיזמ ןּוא תוחור ,ןייז ייז ןלָאז
 ,ןַאמ ןּוא רעה ריא ,יאדמשַא ּוצ ןריואוושעג:רדג ַא ךָאד טָאה יז
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 הלּכ יד וּומ טכַאװַאּב ןוא טמערישַאּב ,ןייז ּוצ קיומ הלּכ עדעי
 .ןייז טכַאנ:הנותח ריא רַאפ

 טשינ רָאנ רימ טגנערּב ,ךַאמעג ןיוש ךימ טזָאל = טייג, =
 ןייק ןּופ טשינ טְסײװ דניק סָאד ,ןײרַא-ּבוטש ןיא זייּב ןייק
 רעדּורעג ןסױרג םעד ןּופ סיוא לסיּבַא רָאנ ךיז טּור ,סטכעלש
 רעּביא ןטלַאה םיכאלמ עטּוג .לּביטש ריא ןיא רעדימרַאה ןּוא
 ,טרעריװרעד ךעלזייּב רעטּומ יד טָאה -- "!ךַאװ ריא

 טשינ טּור ,טשינ טפָאלש ןײלַא לּביטש םעד ןיא הלּכ יד
 ןעייג סָאװ ,עסיורג יד ייּב רעטסנעפ יד ייּב .טעּב ריא ףיוא
 .ָאפ ריא ךיז ןעשַאּפ סע ,יז טייטש ,סױרַא רעדלעפ יד ףױא
 .רעסַאװ םּוצ זיּב שזַא טעה ,סעקנָאל יד ףיוא דרעפ ענייש סרעט
 טסילש רעכלעװ ,דלַאװ ןטכידעג םעד םּורַא טלגנעלש סָאװ ,ּפָארַא
 רעד זיא סע .ּפָא טנָאזרָאה םעד רעיילש ןעיולּב ַא טימ
 ןייז טעװ הנותח יד .געט-חריפס זיא'ס ,יַאמ שדוח רעטסנעש
 :וט ַא יװ ,טלַאפ לדנגער-ײרּפש ענּבָארד ַא .רמועּב-ג"ל ,ןגרָאמ
 רעד ,רעטציא ךעלטכַאנרַאפ זיא'ס .טזָאלעגפיוא ךיז טלָאװ לּפענ
 יװ ןעמיוש ייז .טקעדַאּב ךעלדנקלָאװ עניילק טימ זיא למיה
 ןליּפש ,ןײסַאּב-רּוזַאל ןשילמיה ןעיולּב םעד ןיא רעדניק עטעקַאנ
 ףיוא ךיז ייז ןסיירעצ טָא .עטייוצ סָאד טקעדַאּב סנייא ,ךיז
 יז ןְּביִג טָא ,יײז ךרּוד ךרּודַא ךיז ןרעיילש ןלַארטש:ןענּוז ,ייווצ
 ,ןירג ױזַא זיא עקנָאל יד ,ךיז ןשעלרַאפ ןּוא שטשילּב ןטַאמ ַא
 טשרע ,טכייפ ןּוא שירפ ,ןגָאװצעגסיױא ,ןדָאּבעגסױא לזערג סעדעי
 ןיא טיירּב ןּוא טייװ ,דלעפ סָאד ךיז טיצ גנַאל ,ןריוּבעג-יינ
 ןטרָאג סנכש ןקשיאיוג ןיא ךעלמייּב-טכּורּפ .ןיירַא-טלעװ רעד
 ,טקעדַאּב ץכעילּב ןּוא ןגייוװצ עטעקַאנ טימ תולּכ יװ ןעייטש

 םיּביעּברעװ ַא ןײלַא .רענייא םַאזנייא טייטש טייװ טרָאד ןּוא
 ,ןעשזריה ךעלדרעפ .טקעדַאּב פעצ ענירג טימ ,טקעלּפַאּב סייוו
 רעמָאל רעד  .םּורַא עקנָאל רעד רעּביא דיירֿפ טימ ןעגנירּפש
 ךעלגניי .םייהַא עשַאּפ רעד ןּופ יק יד סּביירט יעשטַאמ ךּוטסַאּפ
 רימ טיג; ;ןעיירש ןּוא ךעלמילּב:דלעפ עלעג קעּפ טימ ןעייג
 | | יו ּפענק

 יד ךעלדנקלָאװ יד טשינ ,ענירג יד רעדלעפ יד טשינ
 ,רעװ יד רעגיצניװ ךָאנ ,ךעלמיײּב עגידנעילּב יד טשינ ,עטכייפ

 ְןקַאֹּב עגישיײלפ עריא טנעלעננָא ,טציא הלּכ יד טעז פעצעּב
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 .רַאפ ,עטכײפ ןגױא טימ יז טקּוק ,טנעה עגידנּור עריא ףיוא
 דנַאר םעד ּוצ עטנפעעג-טײװ ,רעגַאּב-ןרערט ןּופ עסַאנ ,עטמולח
 ךיז טלגנעלש סע .קעװַא .רעסַאװ םעד רעּביא דלַאװ ןעיולּב ןופ
 עריא .טצעזַאּב ןלָאּפָאט טימ ןצנַאגניא ,געװ רעטײװ ַא טרָאד
 ,טילגעגנָא רעייפ ןייא ןיא ןענעז ,סיײװ ןּוא ןיילק ױזַא ,ןרעוא
 ,ךיז ןעלּבמָאּב ןעגניר-ןרעיוא ּואוו ,ןײרַא-ךעלעּפעל יד ןיא זיּב

 םעצ עצרַאװש יד רעטנוא ןקּור רעטַאװעכוּפ רעקרַאטש רעד
 רעטנוא לצרעה ענײלק סָאד .סעצײלּפ עגידנור עריא טגעװַאּב
 ןָאק יז ,קַאט קיט :לרעמעה ַא יװ טּפַאלק ,ןעלטסּורּב.ןּביױט יד
 יד טַאהעגיטײצ ּוצרעד טלָאװ יז ןעװו ,ןלייצ ּפעלק יד שזַא
 ינוא ןיִּב למינּפ עצנַאג סָאד ןּוא ,ךיז ןדיינש ,ךיז ןגיוּב ןעינק
 ,ןסָאגַאּב טסגנַא ןייא ןיא ןיא ןרעטש.לטייש ןּופ רָאה יד רעט

 טרעלק עמַאמ.עטַאט ןּופ -- !ןּבעל;הלּכ ,ריד זיא סָאװ
 רעד ןעװ ,ךָאטש ןפיט ַא ריא סע טיג לָאמ סעדעי .טציא יז
 יּוצ יײז ןלעװ סָאװ; .ףיױרַא ןעניז ןפיוא ריא טמּוק קנַאדעג
 .ַאֹּב ריא ןגעװ יז טכַארט רעּבָא רעגיצניװ "1ןגָאז סנגרָאמ
 ּוצ םירוּפ ןעזעג לָאמ גיצנייא.ןייא רָאנ טָאה יז ןכלעװ ,"ןטרעש
 טלַאּפש ַא ךרּוד ,טסַאגוצ ןעװעג ןיא רע ןעװ ,הדועס רעד
 ,טיז רעטײװצ רעד ףיא ,שיט םייּב רעטעּפש ןּוא ,ריט ַא ןּופ
 .טָא ,ּפָאק רענערױשעגּפָא ןַא :ןסעזעג יז ןיא םיא רעּביאנגעג)
 ַא ןּופ זָאנ ַא .טקעדרַאפ תואיפ ןיא ּבלַאה ,ןרעױא ענענַאטשעג
 :ּוצ רבא ןַא בײל ןדמערפ ַא ןּופ יװ ,טצרַאטשעגסױרַא םינּפ
 ײרט.ןּוא.קנַארפ ךיז טריצַאּפע ּפָאנק רעסיורג ַא ...טעּפעשטעג
 ןצנַאגניא ןּוא .,..ףױרַא-ןּואיּפָארַא זלַאה ןּופ טױה רעד רעטנּוא
 רענעסעלטַא רעטיירּב ַא ןיא טעלעקסןקעטש ַא סיוא רע טעז
 סָאװ ,םעד טימ םיא יז טכײלגרַאפ גידנליװ.טשינ ,עטָאּפַאק
 ךלַאװ ןּופ דלַאּב ָאד טָא ףרַאדַאּב סָאװ ,טציא ןכּוז ןגיוא עריא-
 .ָאקע רענישָאקנעל םעד -- ..ןטײרּוצ ןעמּוק געװ ןטײװ ןפיוא
 ענעריױשעג :ןַאפעטס ריא ,יקסװָארּבמָאד רעגנּוי רעד ,ןּוז סמָאנ
 ,רעטיצ ַא .ּפָאק ןגיטכיל ןדנָאלּב םעד טימ ,יײװצ דרעּב;ןְקַאּב
 ּבײל ריא רעּביא טײג ,טניװיגנילירפ רעשירפ רעגנוי ַא יװ
 טניוװ ַא .לסיירט ַא ריא טיג ,רעגנּוי ַא ענסָאס ַא ךרּוד יװ ,ךרּודַא
 ..טכעלש יא ,טוג יא ריא ןיא סע .רעצ טימ יא ןּוא עּביל טימ יא
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 רע יװ ,ןטלמּונַא םיא יז טָאה לָאמ עטשרע סָאד ןעזעג

 ענײז ,ןגױא תעיורג ענײז ,טסעפ דרעפ ןפיוא ןסעזעג ןיא
 טימ ,ּבױטש-ןקלָאװ םעד ןּופ טנײשעגסױרַא ןּבָאה רַאה עדנָאלּב
 .ציּפש רעד טימ .טקעדעגּוצ ןטײר ןּופ ןעװעג זיא רע ןכלעוו
 ּוצ רע טָאה ,לװיטש עטנרָאּפשעג יד ןיא ,טנַאה רעד ןיא טּור

 ,ץירּפ רענישָאקנעל ןגעװ ,דרעפ ןגעװ טדערעג רעטָאפ ריא
 ..יריא ףיוא רע טָאה טקוקעג רָאנ ,רעלעטש ןגעװ ,קרעמ ןגעװ
 נָא טנעה יד ףױא ,טציא יװ ,רעטסנעפ ןיא ןענַאטשעג זיא יז

 ,טנרָאפ ןּופ ןפרָאװרַאּפ ּפעצ עצרַאװש ייװצ עריא טימ ,טנעלעג

 -- ןטכָאלּפרַאפ רעדנעּב טימ ,טײרּפשרַאפ ןטסּורּב עריא רעּביא

 ץרַאה ריא .ײז ןּופ ןעמּונעגּפָארַא טשינ גיױא ןיק רע טָאה

 רעּבָא ,טציא יװ ,קערש רַאפ טּפַאלקעג טָאה ,טעכרוּפעג טָאה

 *ףושיּכ רעד ןּופ טרָא ריא ּוצ טדימשעגּוצ יװ יז זיא ןענַאטשעג
 ,רָאה ענײז ןּופ ,גיוא ןייז ןּופ ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,טפַארק
 טימ ,ּבױטש-קלָאװ םעד ךרּוד ּבײל ןסיװ ןצנַאג ןייז ןּופ

 טָאה יז .טקעדעגוצ ןעװעג ןענעז דרעפ ןײזיןּוא רע ןכלעװ

 עג ,ךיז טרעװעג ,.ןײנ ףיוא ןריואװשעג ,םיא ּוצ טדערעג

 עלעגייפ סָאד יװ ,ןלַאפעגּוצ ןײלַא ךעלדנע ןּוא ךיז טלגנַאר

 טלּפַאצעג רעּבָא ,טָאק םעד ןגיוּבעג ,גייטש ןיא ענעגנַאפעג סָאד
 יז טָאה ,ןדנוּבעג ןיוש .ךעלעגילפ יד טימ טּפַאלקעג ךָאנ ,ךיז

 ךימ זָאל, :דלַאװ ןיא ןלזג ַא ײּב יװ ,םיא יב ןטעּבעג ךיז

 :רַאפ .ןעמוקעגקירוצ יז ןיא ןליװ ןטּוג םענעגיא ןופ ןּוא *!ּפָא

 ,ןושל-םּוטש ףױא ןעמּוקעגרָאפ זיא ץלַא סָאד זַא ,ךיז טייטש

 | .טדערעגכרּוד ךיז ױזַא ןגױא יד טימ ןיולּב רָאנ
 ןיוה ריא רַאּפ טכַאנרַאפ ןדעי רע טיר ןָא-לָאמטס:עד ןּופ

 ַא - טָארט רעדעי .דרעפ ןייז ןּופ טירט יד טרעה יז .,ײּברַאפ

 .חסּפ יד רעטניה ,גנַאהרָאפ םעד רעטניה יז טײטש ױזַא ,..דיל

 םירט יי סױרַא:טלַאּפש ַא ןּופ ךָאנ;טקּוק ןּוא ןענידרַאג עגיד

 ךיז טײג יז ןעװ ,לכײט םייּב ּבעל-רעמּוז ,..דרעפ ןייז ןּופ

 ;לימ םעד ךרּוד סנירָאטרבח יד ןּופ ךיז יז טרילרַאּפ ,ןדָאּב

 ןריולרַאפ ַא .גערּב טײז רעטײװצ רעד ףיוא לקירּב סרענ

 .עדגַאי טימ טצעזַאּב ןיא ןּוא ןײרַא;דלַאװ ןיא טריפ לגעטש

 :ײק ריא טקילפ יז -- !ןַארַאפ זיא סע ליפיװ ,ָא, .סעקַאשזק

 יבוא ."ןייז ןסײּבנָא ףיא ישעטַאט ןרַאפ טעװ -- .לּופ לרעּב
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 .עיא ַא טגנעה סע יאװ ,געװ;דײש םייּב םיוּב:עּבמעד םעד רעפ
 .ֿמָא דרעפ ןייז טימ יז רע טרַאװ ,ץלָאה ןיא טצינשעג ,"סוז
 .טכַאמעג טפַאשטנַאקַאּב עטשרע יד טרעװ טרָאד

 לדנרעטמַאל ןטימ יז טײג ,גנַאל ןענעז טכענירעטניװ יד
 .גָעינַאּפ יד ּוצ עגיװדַאי רעטלַא רעד ןּופ גנּוטײלגַאּב רעד ןיא
 ,טניװ רעד ײּב טָאטש קע ןיא ןעניאװ סָאװ ,סעקצַאנױכ סעק
 ןדעי ייז ןעייג ,עמּורפ סעקשטילָאטַאק ,ןדיומ עטלַא ייויצ ,לימ
 .רַאפ, טימ ,ןיטעגנָא רעדײלק:הּפוח עסייװ ןיא גוטיםוי:עכריק
 ןדעי ,ּפעק יד םּורַא טצנַארקעגמורַא ךעלמילּב-"טשינ.ךימ:סעג
 ןטלַאה ןּוא עיסעצָארּפ רעד ןיא ייז ןעייג ײגָאטשרענָאד םענירג,
 ,סעקרערעל ,ײז ןעמ טמּור "תולּכ, .הפוח רעד ןופ רעדנפּב יד
 ןגיטפעשַאּב ײז סָאװ טימ ,טָאג ןײא טסײװ -- ,סעקרעשיקַא
 .ןרעזײה עשיצירּפ רַאפ סעקרעצּוּפ רעדָא סעקרעדיינש -- ,ךיז
 ןּוט ּוצ לזײר טָאה סָאװ, :םורק לסיּבַא טקּוק רעטָאפ רעד
 סָאד, :ןייא ןצּוג ןיא רעטומ יד טמענ * תולּכ יד ייּב טרָאד
 ןיא רעטָאפ םעד ןפרַאדַאּב טעװ ,ןסקַאװרעטנּוא טעװ לדיימי
 ןדער סענַאּפ טימ ,ןּבײרש ווירּב ַא ,ןפלעהּוצ ןושל ןשילױּפ
 "*..ןײגּוצמּוא ןשטנעמ טימ יװ ,ןסיװ ןרעינַאמ

 ,טָאטש רעד ןיא ןעזעגנָא ןענעז סעקצַאנױכ סעקנעינַאּפ יד
 ןָאיסנעּט ןיא ןײלַא ,םיצירּפ עטמירָארַאפ ןּופ ,עילימַאפ רעטּוג ןּופ
 .סענָאנ עדייּב טשינ רעיש ,טנרעלעג ןטּוטיטסניא ןיא ,ןעװעג
 רעד ןּופ ןטסירק יד ייּב .ייז ןּופ ענייא רָאנ רשפא יצ ,ןרָאװעג
 .סוזעי ,עטנערּברַאפ סעקשטילָאטַאק ,םש ןטּוג ַא יז ןּבָאה טָאטש
 סע .ןײג ּוצ רעייפ ןיא ױנּומא רעייז רַאפ טײרַאּב ,,ייווצ תולּכ
 רעד .ןילַא שטשָאּבָארּפ רעד ,חלג רעד ייז ייּב טרָאד טרעקרַאפ
 טימ יקסוװָאּבַארג "שזרַאטערקעס ןַאּפ, -- רעּביירש רעד ,שטסימרּוּב
 טימ "קינװָאיָאװ, רעטלַא ןַא ,רָאסעסַא רעד ,סעסנָאװ עגנַאל יד
 .,גנּואיירפַאּב סנלוּפ רַאפ ךס ַא תומחלמ ןופ ןלַאדעמ טסורּב ַא
 ילַאקסָאמ, רעד לייװ ,טקעטשרַאפ שַאט ןיא ףיט טָאה רע סָאװ
 טפַאשלעזעג רעד ןּופ ייוצ רעדָא יורפ ַא ךָאנ ,דנַאל ןיא טציז
 סרעטסיולק ןגעװ טדער ןעמ ."ץרַאה ןגילייה ןּופ סעקשטילָאטַאקפ
 ךיז ןטלַאה סע ּואֹװ ,ןעמָאד ןּוא סערדעטַאק ,ןלָאשטשָאק ןּוא
 דמעה:ץיװש סָאד ,ץיירק ןּופ ץלָאה ;ףױא סעװקילער עגילייה
 רעטטסנעפ עטּפָאטשרַאפ ,ןריט עטכַאמרַאפ יי .ּבייל סעסוזעי ןּיפ
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 ּואװ ,רעדלעװ יד ןיא תומחלמ ,"סעינַאטסװָאּפ, ןגעװ ןעמ טרער
 ךָאנ ,סָאװ;רָאנ טָא ,לָאמש ןטלַאהעג ןיוש טָאה "לַאקסָאמ, רעד
 סָאװ ,ןכש ַא ןגעװ סנילק ַא עלעקטָאילּפ ַא לָאמַא ..-ָאה ַא
 ,"רענַאירעטלָאװ, ַא -- סרוקיּפַא ןַא ץירּפ ַא רעדָא ,םּורפ טשינ זיא
 לָאמַא ,לטרעק ַא לָאמַא .סָאלש ןיא הפשכמ ַא טימ טּבעל סָאװ
 ,ליּפש ןרַאפ רָאנ ,טלעג ףיױא טשינ הלילח ,לפרעו ַא

 ןּופ סעקשטנָאּפ עסייה "שזרַאטערקעס ןַאּפ, רעד טגנערּב'ס
 -- רָאסעסַא רעד .ץלַאמש:ריזח ןיא טלגערּפעג ,ײרָאטידנָאק רעד
 ןייט עשיזעניכ עטכע עלעקעּפ ַא לָאמַא ,רעקּוצ טנופ ּבלַאה ַא
 םייּב ,ךערּפשעג ןעמורפ םייּב ,"שטַאלּפַאז גּוּב , ןייז -- חלג רעד
 טכעג:רעטניװ עגנַאל יד ןעײג ױזַא ,ליּפש:לפרעװ ןגידלושמּוא
 ,ילּברַאפ |

 יד טכענירעטניװ יד ןיא ןציז לרעקלַא ןיא טרעדנּוזעגּפָא
 .טימ ,ןּוו סמָאנָאקע םעד ,ןַאפעטס גנּוי רענייש רעד -- ייווצ
 םעד ,לדיימ עשידיי סָאד ןּוא ,ןגיוא עָארג ןּוא רָאה עדנָאלּב יד
 ,גיגיױא;ץרַאװש ןּוא גירָאה:ץרַאװש ,רעטכָאט סרחוס-דרעפ ןכייר
 .ןרעיוא ןּוא ןקַאּב עטילגעגנָא טימ

 :שטילָאטַאק עטנערּברַאפ ןענעז סעקצַאנױכ סעקנעינַאּפ יד
 ןגייל ּוצ סיפ ענייז ּוצ ,ןריפּוצּוצ תומשנ עײנ ןסּוזעי ןרַאג ,סעק
 ןעמּונעגנָא ךיז ייז ןּבָאה .ךעלעפעש עטעשזדנָאלּברַאפ עדנרעקקירּוצ
 םעד ןּופ - ,ןערּב ןשילױטַאק ןצנַאג םעד טימ הוצמ רעד רַאפ
 ַא ןסוזעי ןּוא ןעמענּוצּפָא רעטכָאט עגיצנייא ןייז רחוס.דרעפ
 .הלּכ ַא -- גנוי םענייש םעד ןּוא ןעגנערּב ּוצ המשנ עשידיי

 עגילייה טנעװ יד ףיוא ןעגנעה לרעקלַא ןעמּורּפ םעד ןיא
 ןטגיטּולּברַאפ ןטיור ןּוא לדרעּב ןדנָאלּב םעד טימ סּוזעי ;רעדליּב
 ןגילייה ןּופ ךּורעג ַא ,דניק ןטימ רעטּומ עגילייה יד ;ץרַאה
 עטלַא יד ןּופ ךיז טרעה סָאװ ,םעטָא:שטָאגליװ ַא טימ ,ךיורייוו
 :ַאב ,"עטגילייהעג, ,ךעלעגנעטס ,ךעלצנערק .קנעש:רעדיילק
 .געשט, סָאר - שיט םעד ףיוא .ךס ַא ךעלדליּב טימ ,עטצירּפש
 ןּופ טקּוק ,דלָאג ןּוא ץרַאװש ןשיטנַאזיּב ןיא ,"דליּב רעװָאכָאטס
 ןיא לדיימ ןשיריי ןפיוא ןגיוא עטכַארטרַאפ טימ םַאר רעסיורג רעד
 "?טױטעג דניק ןיימ ּוטסָאה סָאװרַאפ, !רעצ ןּוא רעיורט
 .ייו םעד ןּופ ,םּורַא רעדליּב עגילייה יד ןּופ ןקָארשרעד ְּו
 יד ןיא ףליה ןּוא ץּוש לדיײמ עשידיי סָאר טכּוז ,ךּורעג-ךיור
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 עסיײװ ריא טלַאה רע .גנוי םענייש םעד ןּופ ןגױא עגיטכיל
 ןייז טימ יז טפנַאזַאּב ,קרַאטש טנַאה רעכעלנעמ ןייז ןיא טנַאה
 ,.."ןּוטענּפָא ףּושיִּכ ַא רימ טסָאה ּוד ,עקוואודישז ענייש, :קילּב
 :רָאה עדנָאלּב ענייז רעּביא טנַאה רעכיײװ ריא טימ טריפ יז

 ..."טסליװ ּוד ןיהּואו ךימ ריפ ,רעניימ ּוד ,ןַאפעטס, |
 ,המיא רעד רַאפ ץּוש יז טכּױז טסּורּב רעקרַאטש ןייז ןיא

 ןּוא "!ןּוטּוצּפָא ךַאז ַאזַא ,טָאג, ...ןײלַא ריא ןיא טניואו סָאװ
 :טימ םיא יז טעשטּפעש ,סיזירעקּוצ ,לקסיּפ טעװערּונשעג ַא טימ
 ,לומ ןייז ןיא ףיט םעטָא ןטלַאק טימ ךעלעּפיל עמירַאװ עריא
 ּבָאה ךיא ,ןטַאט ןייק טשינ ּבָאה ךיא, ;ןײרַא-ןגיױא ענייז ןיא
 | !"ןיײלַא ךיד רָאנ ,עמַאמ ןייק טשינ

  ?עגסיוא טסעפ ,טכַאמענּפָא ,טמיטשַאּב סע טרעװ טרָאד
 רעד רַאפ טכַאנ עטצעל יד, ;ױזַאײװ ןּוא ּואו ,ןעו -- טצעז
 ןדנ רעד ,טכַארּבעגּפָא ןייז טעװ רעייטשסיוא רעד ןעװ ,הנּותח
 ןייז ןלעװ עלַא ןעװ ,טקַאּפעגנײא לטניּב ַא ןיא גנּוריצ ןטימ
 -דרעפ ןפיוא ַארייה ,ריד ךָאנ ךיא םּוק ,קַאמשעג ןפָאלש ןּוא דימ
 גָאט ַא ךיז ןטלַאהַאּבסױא סעקצַאנױכ סעקנעינַאּפ יד ייּב ,ףױרַא
 סָאװ ,"לװַאּפ ןגילייה, םּוצ רעטסױלק ןיא ךָאנרעד ,יײװצ יצ
 םעד ריד טימ ןלעװ סענָאנ יד ,טָאטש רעד רעטניה ךיז טניפעג

 ,ןעלבוט רעסַאװ ןגילייה ןטימ -- חלג רעד ,ןענרעל םזיכעטַאק |
 ןַאד ןּוא - ןרעװ-ןעמונעגפיוא ןּבױלג ןשילױטַאק ןיא טסעװ
 ..!"עניימ ּוטסיּב

 סרחוס-דרעפ םעד ,הלּכ יד לזייר ,לדיימ סָאד ,יז טייטש
 טָאג ןּופ יז טָאה יּבר רעד לאיחי 'ר סָאװ ,רעטכָאט עגיצנייא
 ןייז ןּופ טױט םעד רַאפ -- זײרּפ ןסיורג ַא רַאפ ןטעּבעגסױא
 ,טײרגעגנָא הנּותח רעד ּוצ ןיוש זיא ץלַא .דניק:ןּוא.ּבײװ ןגייא
 ןייז המיא טימ ךָאד לָאז ץרַאה ריא ,הֹּפּוה רעד רַאפ גָאט ַא
 טימ סױרַא-טקּוק יז ןּוא ,ןידה.םוי ןסיורג םעד רַאפ טליפעגנָא
 ףלַאװ ןּופ טשינ טמּוק יג רעד ןַאפעטס רעּבָא ,ןגיוא עדנכּוז
 ,,,ןט ירּוצסױרַא

 ןגייל ,פָארַא ןעלמיה יד ןּופ טציא ןלַאּפ ךעלדנקלָאװ יד
 ףלַאּב טלַאפ טָא ,טעּפש טרעװ סע ,סוא זָאוג םענירג ןפיוא ךיז |

 ץרַאה ריא ...טשינ ןעמ טעז ןענַאפעטס ןּוא - ּוצ טכַאנ יד
 .ףלח ַא - ןגיוא יד ןּופ ,ןעילג ןְקַאֹּב עריא ,טרּונשעגנייא טרעוװ
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 ןיא ,לרעּפ ַא יװ סיורג ,סױא רערט ַא ךיז טקירד סע ,ץנַאלג
 וצ ? ךַאז ַא רַאפ ןּוט ךיא ייג סָאװ ,למיה ןיא עטַאט, ; ןייוועג
 .תנּותח ןיימ ןּופ טכַאנ רעד ןיא .,.ןייגוצרעּביא ןּבױלג ןדמערפ ַא
 טשינ ןױש יײז לעװ ךיא ,,.ױזַא ןעמעשרַאּפ ּוצ עמַאמ-עטַאט
 ,ןױרק-ןַאפעטס ,ָא ,ןייז ייז רַאפ ךיא לעװ ןּברָאטשעג ,רעמ ןעז
 ןױש לעװ ךיא - ,טשינ סע ןָאק ךיא ,זייּב טשינ רימ ףיֹוא ייז
 ךיא ןָאק סָאװ .ןייג ןטרעשַאּב ןיימ ּוצ ,ןייז ןּבױלג ןיימ ייּב
 !ןדיישעצ ךיז ןוּומ רימ ,ױזַא לזמ ןיימ ךָאד זיא םּתסהןמ ! ןּוט
 / אצ"רימ ןָא ןטלַאהסױא טשינ ןלעװ עמַאמ-עטַאט

 ןעװ ,סּבעװניּפש יװ ןענּורעצ ןרעװ תונוּכ עטּוג יד רעּבָא
 ףיױא ןױשרַאּפ רענייש רעד ןטײרּוצכױרַא ןָאיטמּוק לייכ ַא יװ
 ןױש ןגיל סָאװ ,סױרַא ןעלּפענ:ךלימ יד ןּופ דרעפ ןצלָאטש ןייז
 רע טייר רעטסנעפ ריא רַאפ טרַאה ץנַאג ,ךייט םעניילק ןפיוא
 ןייז טימ "!רעניימ רעטרעשַאּב ,ןיורק-ןַאפעטס ,ָא, -- ,ייּברַאפ
 ,טנעה עטסעפ ,םעטָא ןקרַאטש ןייז טימ ,רָאה עדנָאלּב ענירּפושט
 ,ּביל ךיד ּבָאה ךיא ,רעניימ רעלדָא רערעייט ;לױמ ןּוא ןגיוא
 סָאװ ,ןסייה ךימ טסעװ ּוד סָאװ ,ריד רַאפ ןּוט ץלַא לעװ ךיא
 ןָאק ךיא ,לחומ רימ טייז ,עמַאמ-עטַאט .ןלעפַאּב רימ טסעװ ּוד
 .עג טנַאה רעד טימ .,!"ּביל םיא ּבָאה ךיא ,שרעדנַא טשינ
 ןּוא לכיימש רעכעלקילג ַא .גױא ןּופ רערט יד שיװ ַא דניװש
 ןּופ לדנעּב עטיור סָאד קנילפ טסייר יז ,ןייוװעג ןּופ עסַאמירג ַא
 -- ןיײרַא;רעטסנעפ ןיא סע טויײװַאּב ,ּפָארַא ּפָאצ םענעטכָאלפעג
 זיא ץלַא זַא ,טכַאמענּפָא ךיז ןשיװצ ןּבָאה ייז סָאװ ,ןכייצ רער
 ַא רע טיג גיטסּול !"ןיירַא-ּבּורג ןזיּב יירטעגג ;טדערעגּפָא יװ
 ; טפּול רעד ןיא ךָאפ ַא טּורציּפש רעד טימ ,טנַאה רעד טימ ךַאמ
 .טסעשז רעד טסייה -- "!טכַאניײּב טנייה ,ענייש עקוואודישז,
 ןצירּפש סע ,טייז סדרעפ םעד ןיא ןרָאּפש יד טימ עּפָאק ַא
 !קעװַא ַאדייה ןּוא ,סעװָאקדָאּפ יד ןּופ דרע רעקיטש

 ,ןגױא יד ךיז טשיװעגסיוא לכיט םענעדייז ןסייוװ ןטימ
 ,ןרירפּוצ ,טּפַאטַאּב פעצ יד ,טכַאמעג;ךיילג ּפָאק ןּופ רָאה יד
 רַאפ רָאנ ,ּפָאק ריא ןּופ ןריינש טשינ יײז טעװ ןעמ סָאװ
 טמענ יז .יײז טימ ןליּפש ךיז לָאז רע זַא ,ןטלַאהַאּב ןענַאפעטס
 ...קנַאדעג ןיא גנֹוי םענייש םעד טשּוק ןּוא ליומ ריא ּוצ ּפעצ יד

 טירט עגידתומיענּב טימ טײג יז .רעטסנעפ סָאד . שזָאלרַאפ יז
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 "ר ןיא יז טייג טירט ןכעלריצ טימ .ךעלכַאװש ,ןח:הלּכ ןּוא
 עקשטַארג רעד ןיא .ןעמּונרַאפ זיא ץלַא .ןײרַא:ןּבּוטש עכעלרעניא
 :טייקגיאּוומּוא סדניק ריא עמַאמ יד ךָאד טנעקרעד

 ,גילעז !רימ ןיא ייווייוא ?ייװ ריד טוט לּפעק סָאד --
 | .ןךיילּב זיא דניק סָאד יװ ,קוק ַא רָאנ ּביג

 רעד ;ןגיוא יד ןּופ יוטרערט םעד סיֹוא עמַאמ יד טשּוק

 יד רעּביא טנַאה רעטעװערָאהעגסױא ןייז טימ יז טעלג עטַאט
 ;ייוװצ ךעלּפעצ

 ןיא ןעמענ סעּפע ּוטסעװ רשפא ,דניק ,ריד זיא סָאװ --
 טייטש ןגרָאמ ןּוא ,טנייה ןסעגעג טשינ ,ךעּבענ } ןײרַא-לױמ
 ..! רָאפ גָאט רערעווש ַאזַא ריר

 רעד ןּופ עלעצעט ַא טימ לדָאה עטלַא יד ןיוש טפיול סע
 יד ,ןסָאגעגּפָא ּפוז-רעניה ןּופ סָאװ-רָאנ שירפ ."ךיוי רענעדלָאג
 .לדנַאמ ,דנַאה ןייא ןיא לדּורטש לקיטש ַא טימ האל:לחר עטלַא
 ;רעטיײװצ רעד ןיא ןכּוק

 .נײרַא טעװ סע ,סקעּבעג ןיימ ןּופ ,ישהלּכ ,םעוט ייז --
 !הכרּב יד ןעמּוק

 ;ץיװ ַא טכַאמ לטיה ןשיקרעט ןטימ רעכיקרָאג לדוד ןּוא
 ןתח רעד זיא טצרעקולש הלּכ יד ןעװ זַא ,טסּואװַאּב זיא סע,
 ! "גירעגנּוה

 ריא טדנעװ ,יירפ ןעמעלַא ןּופ ךיז טכַאמ לדיימ סָאד
 | :ישעמַאמ רעד ּוצ םינּפ

 ךיא .ןייג ןפָאלש ירפ טנייה לעװ ךיא ,ןּבעל-עמַאמ -
 !דימ ױזַא ןיצ

 .תחנ סרעטָאפ םעד ,תֹוכרּב סעמַאמ רעד יז ןטײלגַאּב סע
 ןלָאז םיכאלמ עגילייה ;טנוזעג דניק ןיימ ףָאלש ;קילּב רעגיד
 ..ןייז רעטיה ענייד טכַאנ יד

 ןגנַאל ַא ןיא זלַאה סרעטּומ רעד ףױא טלַאּפ לדיימ סָאד
 ןּוא טשינ ךימ טלעש ,ערעייט עמַאמ ,לחומ רימ ייז , : ןייוועג

 יז טעשטּפעש ,,;!"ןיירַא.בּורג ןיא טייהרעגנּוי טשינ ךימ קיש

 ,ליטשרעדניא
 ןפָאלש ּוצ ארומ טסָאה ,סניימ ןּבעלדניק ריד זיא סָאװ --

 וי |  ןײלַא
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 רעד טפרַאװ -- .."טנייה טכַאנ עטצעל יד זיא סע, -
 ,דיירפ רעגידתחנ ןיא ןיירַא ץיו םעד רעטָאפי

 ּוצנגעגטנַא ןתח םעד טנַאּפשעג ןיוש ןעייטש דרעּפ יד |
 ,ךייל ןטסײממַא רימ טּוט ריד רַאפ, -- ,"ץיּפשַאנ, ריפ .ןרָאפי
 .ןיירַא-ךיז ןיא לדיימ סָאד טגָאז -- "ןיורק-עטַאט ,ןּבעל :עטַאט
 לָאמ ןטצעל םּוצ יז טשּוק ןּוא טנַאה סרעטָאפ םעד טמענ יז
 טסעװ !ּוצרעד ןגָאז ןגרָאמ ּוטסעװ סָאװ, ..,ןייג-ןפָאלש ןרַאּפי
 ,ייסייו:יס 1 ןציזהעבש רימ ךָאנ טסעװ ?ןטעּב טוט ןיימ ףיוא
 !"טנוזעג רימ טּביײלּב.

 ןיא ןטלַאװעג ךיז טָאה לאיחי ןעװ ,ירפרעדניא סנגרָאמּוצ
 ןייז ןיא טרַאװעג ןּבָאה סָאװ ,ןדיי יד ןעמענוצפיוא ןייז;ןיכמ-
 ,ןסירעגפיוא ּבּוטש ןייז ןּופ ריט יד ךיז טָאה ,רעמיצ-רעדָאפי
 םעד טליפעגנָא טָאה היח רעטעדנּואװרַאפ ַא ןּופ יירשעג ַא ןּוא

 ; ללח ןצנַאג:
 !דניק ןיימ ּפָא רימ טיג ,יּבר רעגילייה --
 ַא ןּופ ןָאק סע סָאװ ,ןּבױלג ּוצ ןעװעג טעינ זיא סע

 עיגרענע טימ ,רעקרַאטש רעד .ןרעװ טכַאנ ןיי א ךוּוד שטנעמי
 :ףךרעפ ןכייר םעד ןּופ רעּפרעק רעסיורג ,רענעסָאגעגנָא ןליוו ןּוא
 ,טרעטעמשעצ ןצנַאגניא ּפַאלק ןסיורג ַא ןּופ יװ ןעװעג זיא רחוסי
 ,ןייג -- גיצנָאװצ טימ טכַאנ ןייא רעּביא ןעזעגסיוא טָאה רע
 טכַאנ רעד ךרּוד ןענעז רָאה ענייז ,רעטלע רָאי טרעדנּוה טימ
 ,טרעּבױשעצ ןּוא רַאטש ,ףייטש-טיוט ןגיל ייז ןּוא ןרָאװעג:ָארג-
 .נייא ,ןיילק ,גירּבַאלש ןעװעג ןיא רעּפרעק ןייז .ּפָאק ןייז ףיוא
 ןעװעג ָאד ךָאד זיא רעּפרעק רעצנַאג רעד שטָאכ ,ןעקנּוזעג
 ,שיילפ גירּבַאלש קיטש ַא יװ ,קורדנײיא ןַא טכַאמעג רע סָאה
 ןגױא ענייז .ןרָאװעג:ןזָאלּבעגסױרַא זיא תויח סָאד ןכלעװ ןּופ
 עכעלרעסיוא יד ףיוא ןעגנָאהעג ןענעז ןּוא ןעװעג:דליװ ןענעז
 - .סױרַא רָאנ -- ךעלטייה-ןגיוא ענערָאװעג:גירּבַאלש ענייז ןּופ ןעמַאר-
 :עגסױרַא ךיז ןּבָאה סע ,טמירקרַאפ ןעװעג זיא ליומ ןייז ,ןלַאפּוצ
 רענעגנָאהעגסױרַא קיטש ַא טימ ןטרָאד ןּופ ןייצ ענייז ןזיװ
 טעכָאפעג טפַאהּפמַארק ןּבָאה טנעה עגיטכעמ עסיורג ענייז .גנּוצ
 סעטּפַאטרעד טשינ סָאװ:סעּפע ןטלַאװ ייז יװ ,ןטפּול רער ןיא
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 ,ןעשּוד ּוצ ,ןּפַאכרעד ּוצ טכוזעג גיטכעמנָא ,ןּפַאכרעד טלָאװעג
 -נײרַא טנָאקעג טפּול עזיול יד רָאנ ןּבָאה ייז ןּוא ,.,ןקיטש ּוצ
 ּבלַאה ךיז טָאה רע ,ןטסיופ עטקירדעגפיונּוצ ערעייז ןיא ןּפַאכ
 .נָא טָאה רע ןּוא ,סיפ ענעטינשעגרעטנּוא ענייז ףױא טּפעלשעג
 זָאלפליה ןּוא תיציצ יד ייּב ,תילט סלאיחי ןּופ ןקע יד ןפירגעג
 ; טלסיירטעג ייז

 !דניק ןיימ ּפָא רימ טיג ,יּבר רעגילייה --
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 תוצח-)ּוקיִּת יימ

 יָעג רחוס.דרעפ רעד ןיא םיוּב רעטקַאחעגרעטנוא ןַא יװ

 טשינ ליומ ןּופ טרָאװ ןייק טָאה ןּוא סיפ סניּבר םייּב ןגעל'
 :רָאג ,ןרָאװעג:טּבױטרַאפ יװ ןיא רע ,ןעגנערּבסױרַא טנָאקעג)

 *ִעֹג רע ןיא רעמּוטש ַא רָאנ ,ןעגנַאגעגנָא רעמ םיא ןיא טשינ

 ,ןטסָאק טפרַאדעג טָאה ימ ךס ַא ןּוא ,עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןגעל !

 / ,ןעמענוצ טרָאד ןּופ םיא לָאז ןעמ

 טשינ םיא ןּוא ןיּבו םיצ ןפָאלעג ןיא טָאטש עּבלַאה ַא
 ךיז לָאז דניק סגילעז טימ ,טייקגיניילק ַא -- .טזָאלעג:ּורּוצ

 טשינ טנכעררַאפ ןעװעג ךָאד ןיא ,לזייר ,יז !ךָאז ַאזַא ןפערט

 ,לסעג ןצנַאג ןּופ דניק סָאד רַאפ רָאנ ,דניק סגילעז רַאֿפ ןולּב
 ןופ ןיורק יד ןעװעג ךַאד ןיא יז .טניואװעג טָאה גילעז ּואח
 ,ּפָאק ןיא גיױא ןַא יװ ,טיהעגּפָא יז ךָאד ןּבָאה עלַא ,לסעג

 ךרוד ,טסּואװעג ךָאד טָאה ןעמ ,ןרָאװעג-ןריוּבעג זיא יז טניז
 ןיא ,טלעװ רעד ףױא ןעמּוקעג ןיא יז םיסינ ַא רַאפ סָאװ .

 ןגיליה רעייז ןּופ תּוכז ןיא - ,טּבעל יז תוכז ַא רַאפ סָאװ

 ,ןיּבר

 ןופ ולע ןטסערג ןטימ ןרָאװעג;הלּכ ַא ןיא יז ןעװ ןּוא

 סָאד ךָאד ןיא ,ןּוז סבר רעװַאר םעד טימ ,שרדמה:תיּב רעװַאר
 :עג ךָאד ךיז ןּבָאה ייז ,ןעװעג-ץלָאטש ?לסעג:עקטַאי עצנַאג

 ןּוט ּוצ ןּבָאה היכז יד לָאז גילעז רעײז -- ,ריא טימ טסיורג

 טניז ןיוש ךָאד ךיז טָאה לסעג עצנַאג סָאד ןּוא !ךּודיש ַאזַא
 .הנּותח רעד ףיוא טפיוקעג םישוּבלמ עיינ ןכָאװ ןּוא ןכָאװ

 סע ,ןײנ !השּוּב יד !הּפרח יד !קילגמּוא ַאזַא טציא ןּוא

 קילגמּוא סָאד ןיא סע ,קילגמּוא סגילעז ןעװעג ןיולּב טשינ זיא ;
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 רעצנַאג רעד ןּופ קילגמוא סָאד ,סַאג:עקטַאי רעצנַאג רעד ןּופ

 רָאט סָאד ,ןינ .ןעמעלַא ףיוא טלַאפ קעלפדנַאש רעד .טָאטש

 !ןעשעג טשינ

 םּוצ ןגילעז טימ ןעמּוקעגטימ לסעג עצנַאג .סָאד זיא
 ?ףרבה ןופ רענװַאד יד ,םיּתּבילעּב ענייש יד ,לּכ.םדוק .,ןיּבר

 ןּופ טניירפ עטוג ,סענַאמרּופ ,ןעגנוי:םיבצק יד ךָאנרעד ,םיליהּת

 יב רעסיימש ,ןעמּוקעגטימ ןענעז םייוג רָאּפ ַא ךיוא ,ןגילעז

 *רָאי ןפיוא םיא רַאפ דרעפ יד ןריפ סָאװ ,רחוס-דרעפ גילעז
 יעז ףיוא ןעװעג ןענעז לסעג:עקטַאי ןּופ םייוג יד ךיוא .קרַאמ

 ףעיײז ןגעװ טלדנַאהעג ךָאד ךיז טָאה סע שטָאכ .טייז סגיל
 ןשילױטַאק םּוצ רעּביאיטײג דניק שידי ַא -- ,הנומא רענעגייא

 טליפעג ןּבָאה ייז ,טגיטכערַאּב טשינ טע ןּבָאה יז רעּבָא ,ןּביולג
 ײז ,ןיײנ ,ןגילעז ןגעג ןרָאװעג-ןעגנַאגַאּב זיא סָאװ ,הלוע יד

 ,ךַאז ןיא ןיא הנומא, ,ןגָארטרעּביא טנָאקעג טשינ סע ןּבָאה

 ףרַאדַאּב רענײא רעדעי ,ךַאז עטײװצ ַא זיא טייקכעלשטנעמ ןּוא
 !ןרָאװעגןריוּבעג ןיא רע רעכלעװ ןיא ,הנומא רעד ןיא ןּברַאטש

 רע שטָאכ ,רעטָאפ ַא ןיא רעטָאפ ַא ןּוא .טהנעטעג ײז ןּבָאה

 .דנַאה יוזַא טשינ ןעמ רָאט עמַאמ-עטַאט ןגעג ןּוא ,דיי ַא זיא

 *! דניז ַא ןיא ,ןעמעשרַאפ ּוצ ױזַא ,ןעל

 יד טָאה ,ןטסירק יװ ןדיי ,םיּתּבילעּב ןיולּב טשינ רעּבָא

 ַא ןבעגעג ךיז טָאה סע .טכַארּבעגּפױנוצ ךַאז עסיורג עגיזָאד
 עכלערו ןגעװ ,רעצרעה עכלעזַא ןיא קנופ רעשידיײ רעד ןָא;דניצ

 ,טשיג ןדיי ןייק רָאג ןיוש ןענעז יז זַא ,טּביױלגעג טָאה ןעמ

 ,רעיוא םענעסיּבעגּפָא ןטימ בנג לרזוע ..טשינ ןשטנעמ ןײק
 .ןטרָאק ַא יײיּב ןריולרַאפ סע טָאה רע זַא ,טגַאז ןעמ סָאװ
 .עגּכָארַא ןעמַאזּוצ ןעמעלַא טימ זיא ,קנעש רעד ןיא יטרַאּפ

 .רַאּפ ןפורעגסיױרַא רָאנ טָאה ןעניישרעד ןייז .ןיּבר םּוצ ןעמ'ק

  סָאװ ,גנּוי ַא רַאפ ןטלָאגעג טָאה בנג לרזוע םירָאװ ,גנורעדנּוא וו
 ַא ,תופרט טסערפ ,היסהרפּב תּבש.ללהמ ןיא ,ןײּביסָאדלַא ןיא
 ,טעשַארטסעג בר םעד טלמונַא ןיוש טָאה רע .,ּוצרעד ךָאנ רּוסמ

 -- ץוּביד ַא רַאפ טַאדידנַאק ַא -- ,ןדמש ךיז טעװ רע זַא
 טשינ טָאה רע ךיוא ;ןיּבר םּוצ ןעמוקעגרעטנּורַא ןיא רע ךיוא

 ןּוא ,ןגילעז ןעשעג ןיא סָאװ ,הלוע י7 ןגָארטרעּביא טנָאקעג

 ןײז טימ ןעמיקעגּפָארַא ןיא רע ,ןד" עלַא -- ןגילעז טימ
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 ,זיר ַא די ַא",טרַאקנעּב ןתנ ,רעלקומש .ץענערג םעד ,"ףתּוש;

 רעּביא טלקיװעגמּורַא ךיוּב ןײז ףיוא סנדײז טעבנג רעכלעװ
 טָאה ןּבעל ןייא טשינ זַא ,טגָאז ןעמ .ץינערג רעשיסיײרּפ רעד

 רָאנ ,ןגיושעג טָאה טרַאקנעּב ןתנ ,ןסיװעג ןייז ףיוא ןיוש רע

 רע סָאװ ,ךעלעגיא עניילק ענייז ןיא ,ןּפיל עמּורק ענייז ןיא

 .ןגיוא עטכַאמדַאפיּבלַאה יד רעטנּוא טערּומשזרַאפ ןטל הע: ט'ה
 ןּוא ,םיא ןיא טכַאק סעּכ רעד זַא ,ןעז;ננָא ןעמ טָאה ,סנדָאל

 ,ןטעּברַא ּוצ סרעסעמ טימ ּוליִפֲא ,טײרַאּב םעלַא ףיוא ןיא רע

 בִצ יז ןּוא טנעה סמייוג יד ןּיפ ןגירקיצסױרַא ריומ יד יּבַא

 .ןעגנערּבקירּוצ ּפָאצ םייּב ןגילעז
 .=רעייפ יװ ,ןגילעז ןעשעג ןיא סָאװ ,הלוע יד טָאה יױזַא

 טכַארּבעגפיױנּוצ ןּוא ןּבירטעגנעמַאזּוצ ןעמעלַא יז ץימש עגיד

 תמיא רַאפ ןוא ץראיךרד -ַאפ ןּבָאה ייז ,לעװש סניּבר םּוצ

 ןיא רָאנ .טגנערדעגקירוצ ךיז ןטלַאהעג ,ןגיושעג ןיּבר ןרַאפ

 יד ןיא ,ןגיוא ערעיײז ןיא טנערּבעג ןּבָאה סָאװ ,ןרעייפ יד

 ,ןטסיופ עטליײיּבעג ,סנרעטש עטציװשרַאפ ,רעמינּפ עטמַאלפעצ
 .יײז ןיא ךיז טּוט סע סָאװ ,ןעזעגנָא ןעמ טָאה ןפיל ענעסיּברַאפ
 זיִא ןגײװש סָאד רעּבָא ,בּורג ַא יװ ןעװעג יײז ןענעז ליטש

 .םערוטש ַא רַאפ למיה רעטערַאמכרַאפ ַא יװ ןעװעג
 טגערפעג לאיחי טָאה -- !זיא יז ּואװ ןעד ןעמ טסיײװ --

 סָאװ ,םלוע םעד רָאנ ,םיא ןּבענ גילעז ןגידנעגיל םעד טשינ

 ,ריט רעד ײּב ןענַאטשעג ןיא
 ּוצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה עלַא ,טרעהרעד ךיז טָאה למרּומ ַא

 יד טימ רחוס.ןסקָא עטָאנ רָאנ ,ןלאיחי ּוצ ךיז.ןרַאש ּוצ ,ןדער

 טימ םלוע ןכעלגנירדּוצ םעד טָאה ןקעטש ןּוא טנעה עטיירּב

 רעטניה ּפָאיּפוטש ַא ןּבעגעג ,טרַאּפשעגקירּוצ ןקּור ןטיירּב םעד

 : ןּוטעג-יײרשעג ַא ןּוא ,ךיז
 !םירזממ ,ץרא-ךרד --
 טגַאװעג רע סָאה ,טליטשעגנייא ךיז טָאה םלוע רעד זַא

 ;ןעמעלַא רַאפ ןדער ּוצ ןּוא ןטערטּוצסױרַא

 ץעגײש רעד ןזַא ,טגָאועג טָאה ןעמ ,יּבר רעגילייה --

 רימ .תולּכ עמּורפ יד ּוצ ,סעקצַאניױכ יד ּוצ טריפרַאפ יז טָאה

 היה סָאד טרעטשינעגכרּוד ,ּבּוטש ןיא ןסירעגנײרַא ךיז ןּבָאה

 ײ} טָאה ןעמ ןַא ,טגָאז ןעמ ..ןענופעג טשינ יז ןּבָאה רימ ןּוא
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 רעּבָא ,טריפעגקעװַא רעטסיולק רעװָאכָארג ןיא טכַאנייּב ןיוש

 | .טשינ ןעמ טסײװ סיװעג ףיוא

 ןגיוצעגרעּביא ןעװעג זיא םינּפ ןייז .ןגיושעג טָאה לאיחי

 ענײז ןּופ רעכעל עפיט יד ,רילָאק ןכײלּב.ךעלטױר ַא טימ

 רָאה עיורג:ץרַאװש יד טימ טלעטשראפ ןקַאּב ענעלַאפעגנײא

 .עג ךיז םעטָא ןועװש םייב טציא ןּבָאה ,דרעּבנקַאּב ענײז ןּופ

 ענעגיצעגכרּוד ןרעדָא טימ יד טכַאמרַאפ טָאה רע .,ןזָאלּב

 עפיר יװ ,ןעלּפַאןגױא עטלוּב ,טכיוה עניז רעּביא ךעלטייה

 ,עכײלּב יד ןּופ טעשטרַאטשעגסױרַא יז ןּבָאה ןשרַאק עטכיוהרַאפ

 ,גַאגעגנײַא זיא רע ,ךעלטײה ענעגױצעגכרּוד עגידרעדָא:יולּב

 עטגיטניװעגכרּוד יד טנַאה ןייז טימ גידנעיצסיוא ,ךיז ןיא ןעג

 טימ ןּוא ,ץרַאה רַאד ךיױה ןייז טלעטשרַאפ טָאה סָאװ ,דרָאּב

 ןּבױהעגנָא ךיז רע סָאה רעּפרעק ןטרַאדעגסיױוא ןטרילּוקסּומ ןייז

 ןייז ףיא ןציז גידנּבײלּב ,טניװ ןפיוא םיױּב ַא יװ ןגנעוַאּב ּוצ

 סלאיחי יב םלוע םעד טּפַאכעגנָא טָאה שינרעטיצ ַא ,,,טרָא

 םעד ,טנַאװ רעד ּוצ טקירדעגּוצ ךיז ןּבָאה יז .ךיז ןעלקַאש

 לאיחי ךיז טָאה ךעלדנע .ןגיװשעג ןּוא ןטלַאהעגניא םעטָא

 ירַאפ ךיז טקּוקעגמּורַא ,ףָאלש ןפיט ַא ןּופ יװ ,טטַאכעגפיוא

 סָאװ ,טסּואװעג טשינ טלָאװ רע יװ ,םלוע םעד ףיא טדמערפ

  :ןפּורעגנָא ךיז טָאה רע ןּוא ,טיא ייּב ןעּוט ײז
 ןנוא לָאז רע זַא ,טָאג טעּב ,םײהַא ליײװרעד טייג -- |
 .,1 ןטלעה

 גילעז ןטעילַאמכרַאפ םעד ןּביוהעגפיוא ןּכָאה ןדיי יד זַא

 םּוטש גנַאל רע טָאה ,ןיּבר ןּופ ןריפסיוַא םיא טלָאװעג ןוא

 טָאה םיִצּולּפ .ןגױא ענרעזעלג ענייז טימ ןלאיחי ףיױא טקּוקעג

 .ןקָארערעד ןעמעלַא טָאה סָאד סָאװ ,ןעמּוקַאּב ןושל רע

 יז רעדײא :רָאנ ךיא ליװ ךָאז ןייא ,יּבר רעגילייה --

 יז זַא ,רעסעּב ךיא לי ,הנּומא רעשידיי רעד ןּופ ןטערטּפָא לָאז

 ! ןּברַאטש לָאז

 .טײטש סע !הלילח ,ןדער טשינ יױזַא ראט דיי ַא --
 רעד ,הלילח ,טשינ ,ןּברַאטש לָאז דניז יד ,"םיאטח ּומּתיומ

 ,לאיחי טגָאז -- !שטנעמ
 רבק ןיא לעװ ךיא .,סניא ץלַא ןיוש ןזיא רימ ,יּבר --

 !ןעגנערּב םירזממ טעװ יז .ןגילנייא ןענָאק טשיג
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 ןעמּוקעגטימ ןגילעז טימ זיא סָאװ ,לסעג:עקטַאי םעד ןּופ
 ,טלקָאשעגּוצ ּפעק יד טימ ןּבָאה יז ,טרעהעג למרומ ַא ךיז טָאה
 ןיא םיא טימ ןענעז ןּוא ןענַאטשרַאֿפ רחוס-דרעפ םעד ןבָאה ײז
 ןיק טשינ יּבַא ,טשרעּביל יז לָאז ןּברַאטש, :ןעװעג העד ןייא
 יוןעגנערּב טלעװ רעד ףיוא םירזממ

 ,.טמיטשעגנייא ףירעד ץרַאה ןיא טָאה יּבר רעד ךיוא

 ,ןוט הדובע ןיז טנָאקעג טשינ לאיחי טָאה גָאט םעד
 םּוצ .,טקישעגסױרַא קירּוצ םלוע ןגידנטרַאװ םעד טָאה רע
 טשינ טָאה רע .טײקכַאװש ַא טליפרעד רע טָאה לָאמ ןטשרע
 ..ןיז-ןיגמ ןדיי רעּביא טנָאקעג

 יװ רעירפ טרעדעפעג לאיחי ךיז טָאה טכַאנ רעד ןיא
 ּוצ ףָאלש ןיק ןעניגרַאפ טשינ טָאה רע ,לָאמ שרעדנַא ןַא
 טקעװעגפיא טכַאנ רעפיט רעד ןיא טָאה רע ,ןגױא ענייז
 ףיט ,ּפערט ןצנופ יד טרעדינענּפָארַא ,הוקמ יד ןענפעפיוא ךיז טזָאלעג ,טיהעג ןיּבר םעד טָאה סָאװ שמש ןייז ןלאירזע
 .טציא .תונוּכ ןּוא תומש טימ תוליבט יד טעװַארּפעג גנַאל ןוא
 .ןײא תילט ןיא ,לטיק ןייז ןיא ןּוטעגנָא ,העבש ןױש רע טציז
 --רעייפ טציירעצ קיטש ןייא ןיא ּבײל ןייז .טכיל לקיטש ןיילק ַא טימ רָאנ ןטכױלַאּב ,דרע רעד ףיוא ,ןקָאז יד ןיא ,טליהעג
 ךמעה ןיז ,ןטסגנַא םיא . ןּופ סױרַא:ןצעז תוקבד ןּוא הוקמ ןופ
 יזַא סע טָאה רע .םיא ףױא ךיז טּפעלק ןּוא סַאנ:שטיפ ןיא
 .ןכלעװ ייּב ןּוא ,טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,יודיװ םנּופ טכַאמעג:סַאנ
 ןוטעגסיוא ךיז טָאה רער ,ןטלַאהעגפיוא גנַאל ךיז טָאה רע
 .עּביל טימ ךיז ףיוא ןעמּונעג טָאה רע סָאװ ,טיוט ןטרַא ריפ עלַא טּבעלעגכרּוד ,ץרַאה ןייז ןכָארּבעצ ,טָאג רַאפ טעקַאנ

 ןיא עדמערפ ןעמוקעג ןענעז סע; ;רעטרעװ יד ייּב ןוא ,"לבּב ןּופ ןכײט, יד יב ןטלַאהעגּפױא ךיז רע טָאה גנַאל
 ןייטש ןּבילּבעג ,ןטסיירט טזָאלעג טשינ ןפֹוא-םושּב ךיז זָאו רע ,הניכשה:תולג ףױא טניײװעצ ךיז רע טָאה ,"ןײרַא-ליײט ןייד
 / ןציז ןּבילּבעג ןיא ןּוא תוצה-ןוקיּת םעד טכַאמרַאפ טָאה רצ ,"ָאטשינ ןענעז סָאװ ,רעדניק עריא רעּביא ןטסיירט ןזָאל טשינ ךיז טעװ יז ,רעדניק עריא טנײװַאּב להר, :רעטרעװ יד ײּב
 ,31 ,ךיי2םיליהּת רעד ,שֵא םולש :

 י



 ש 8 םו ל ש 282

 ,ןײנ ,ךעלעקניװ עלעקנּוט יד ןיא טרַאטשעג ןּוא ךעלגעװַאּבמּוא

 ךיז ןזָאל טלָאװעג טשינ ,ןגָאז רעטײװ טלָאװעג טשינ טָאה רע

 ךיד קעװ, :ןעגנַאזעג עכעלרעה יד טימ םילשורי ףיוא ןטסיירט
 ךערּבעצ ,םילשּורי ענענּופעג ,ףיוא.יײטש ,דרע רעד ןּופ ףיוא

 טשינ ,ןעגנַאגעגפיוא טשינ זיא רע !"זלַאה ןײד ןּופ ןטײק יד
 יװ ,טָאג ךָאנ טפַאשקנעּב ןּופ ןשינעפיט יד ןיא ךיז ןריולרַאּפ

 רעד ןּופ סױרַא עצנַאג ןהעש טגעלפ רע ןעװ ,טכַאנ עדעי
 ,םּוטש זיא רע ,,ןטײקכעלדנעמּוא יד ןיא ןעשזדנָאלּב ןּוא טלעװ

 ןענעז תוחֹוּכ ענײז עלַא ,םעלַא רַאפ ןעװעג-ּביױט ןּוא ןעװעג
 .ַארוצּפָא :ךַאז ןייא רַאפ רָאנ ןעװעג:ךַאװ ,םיא ןיא ןּפָאלשעג

 .ןָאלּברַאפ טָאה סָאװ ,עלעפעש סָאד ,שפנ עשידיײ סָאד ןעװעט

 : ,טעשזד
 ,טוג ױזַא ןיא ,שפנ שידיי ןייא ּפָא;טסעװעטַאר ּוד זַא,

 סָאד רעּבָא ,"טעװעטַארעגּפָא טלעװ עצנַאג יד טסלָאװ ּוד יװ
 .טלעװ יד םיא זיא סָאװ .טלעװ יד יװ ןעװעג רעמ ןיא שפנ

 ערעכעה ַא ךיז ןיא טרעּפרעקרַאפ טָאה שפנ סָאד ?ןעגנַאגעגנָא

 ףעד ןּופ לָאּבמיס רעד ןרָאװעג ןיא יז .ןּבעל סָאד יװ ,עעדיא

 ןּופ ץנַאלג רעד ,טלעװ רערעכעה ןייז ןופ ,טלעװ רערעכעה

 ..קעװַא ןעמ ליװ תויכז ענייז ,דסח ןּופ ףירגַאּב רעד ,הניכש ןייז

 ףיז טָאה סע ןּוא .ןרעטשעצ קרעװ:סנּבעל ןייז ,םיא ןּופ ןעמענ

 צנעגײא ןייז ,םעד ןיא םיא טײג סע ןַא ,ןזיװעגסיוא םיא

 ,טנּורגּפָא ןּופ ,םוהּת ןופ ןעװעטַארּוצּפָא המשנ

 ענײז עלַא ,ןגיוװשעג טָאה ןּוא גנַאל ןסעזעג ןיא רע

 סָאװ ,ןצכעלָאש עלַא ןּופ ןּוטעגסיוא ןּוא טױטעגּפָא םישוח

 -עגפיוא קיטש טעקַאנ ַא ןעװעג ןיא רע .םּורַא םיא ןעלגניר

 רָאנ טָאה סע ןטפולרעדניא ןגױלפעג ןיא סָאװ ,ןּבעל טכַאװ
 ,טײהרעדנילּב סױרַא ךיז טלקיװ סָאװ ,קעװצ ןייא ,ליצ ןייא

 .רַאפ ּוצ ףַאשַאּב ןיײז ןּופ קימַאניד רעד ןּופ טסּואוװַאּבמוא

 ןוא ,סגידמערָאפ-ןָא ,סגיטלעוו.רעד-טשינ ַא ןיא ךיז ןעלדנַאװ
 ּוצ ךיז ,סטרעהעגיטשינ ןּוא סנעעזעג.טשינ ,סעלעירעטַאמ-טשינ
 סרעּפרעק רעּניא ,טנעװ ןּוא ןרעױמ ךרּוד ןכײלשכרּוד ןעגָאק
 ?ליצ ריא ּוצ ליפ ַא יװ ,ןכיירגרעד ּוצ ,ןטערט ּוצ םיחטש ןּוא

 : ףיז ןטפעהַאּב ּוצ ןּוא ,טכּוזו רע סָאװ ,המשנ רעד ּוצ ,טערּב
 : ,,,ריא טימ



 283 ריי-םיליהּת רעד

 ?םיחטש יד ןיִא ,ןעמּוקעגנָא טשינ םיא סע זיִא טכײל ױזַא
 זיא ,ףיוא טציא ךיז טלַאה ,טכוז רע עכלעװ ,המשנ יד ּואח
 .ערעטניא טשינ לָאמנײק ךיז טָאה ,ןעװעג טשינ לָאמנייק רע
 ןיא ץַאלּפ ןטלײטעגּפָא ןײז טַאהעג טָאה רע .טימרעד טריס
 טרָאד .לארשי ןזיא טײקגיטעט ןּופ דלעפ ןייז .,ןצניװָארּפ סטָאג
 טסואװעג ,רעגניפ ענײײז יװ ,טנעקעג לקניװ סעדצי רע טָאה
 טָאה רע סָאװ ,ןעלטימ יד ,ןטקנוּפ עכַאװש יד ןּוא עקרַאטש יד
 ,םיתוכז יד ,ןפּורּוצסױרַא טָאה רע סָאװ ,תויכז יד ,ןעמענוצנָא
 הע טָאה לארשי ןּופ ןָאיגער םעד ןיא .יײּב םיא ןעײטש סָאװ
 תועינמ עלַא ,ןעמענפיוא ףמָאק םעד ןעמעלַא טימ טנָאקעג
 ןלעטשנגעגטנַא ךיז סנטש עלַא ,םיגרטקמ עלַא ,ןדיימסיוא
 טָאה רע ןיהואװ ,ץניװָארּפ רעדמערפ רעד ןיא טציא רעּבָא
 ןדמערפ ףױא ,דמערפ טליפעג ךיז רע טָאה ,טזָאלעגנײרַא ךיז
 טשינרָאג טָאה רע .טלעטשעג םיא ןגעג ךיז טָאה ןעמ ,ןדָאּב
 ןסױרג ַא ןּבָאה .,..תויכז ןּבָאה ןטרָאד יײז ךיוא זַא ,טסּואװעג
 ,ייז רַאפ ןטעּברַא תוחֹוּכ עקרַאטש סעּפע ,,,שיט םייּב דצ

 לַאװק ןּופ טמָארטשעגסױרַא טשינ ןּכָאה תוחוּכ יד ,ןיינ
 ,תויכז טַאהעג סעּפע ןבָאה יז .טײקנײרמוא ןּוא סטכעלש ןּופ
 ךױא .טנעקעג טשינ טָאה ןּוא טסּואװעג טשינ טָאה רע סָאװ
 יד ןיא םידדצ ערעײז ,סרשוי:ץילפ ערעײז טַאהעג ןּבָאה ײז
 ךיז טָאה רע !טזָאלעגּוצ טשינ םיא טָאה ןעמ ןּוא - ןכױוה
 טָאה ,רעיּבגע רעגידרעײפ ַא יװ ,ןּבעגעגרעטנּוא טשינ רעּבָא
 שעפיט יד לַארטש רעגיציּפש ַא יװ ,טרעּבגעעג רעטײװ ךיז רע
 ןזָאל טלָאװעג טשינ ןפוא:םושּב ךיז טָאה רע .ןטלָאּפשעג ןשינ
 טָאה רע סָאװ ,שפנ סָאד םירָאװ ,הניכשה:תולג טימ ןטסיײרט
 וַא ןצװעג םיא ײּב זיא ,ןענָאיגער עדמערפ ענעי ןיא טכּוזעג
 ןַא ןטסײרט ןזָאל ךיז רע ןַאק יוזַאיװ .הניכש רעד ןּופ לייט
 ןָאק יז ..41ְךיז רעטניה לארשי ןּופ שפנ ַא רעּביא.טזָאל רע
 -טרָאד ןּבָאה יז ןגעמ ,ןיינ ! עלקה-ףּכ ןיא ןרעװ-ןלַאפרַאפ ,הלילח
 ןףעמ ,ןוָאלוצ םיא לָאז ןעמ ,טגנַאלרַאפ רע ,ןּבָאה ײז ןעמעװ
 ,טָאג ,רימ ףלעה, !ןרעיוט יד םיא רַאפ ןענפעפיוא לָאז
 ןלָאז סָאװרַאפ ,,"ןעמָאנ ןײד ןופ דובּכ םעד ןגעװ רימ ףלעה
 יָלטָאג רעיײז זיא ּואװ ;םיױג יד ןגָאז

 ףע ,ןטערטּפָא טלָאװעג טשינ ןפואיםּושּב טָאה רע ,ןײג
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 .עג ןּוא טרעבגעעג טָאה רע ,טרָא ןּופ טרירעג טשינ ךיז טָאה-
 ןטּבלעװעג ןלָאמש ַא ןיא ךיז רע טעז לָאמַאטימ ןּוא ,טרעּבגע
 ,ייוצ רעד ןופ ןּוא ,רעטסנעפ ַא ןעװעג זיא טייז ןייא ןּופ ,םיור
 ַא ןעגנָאהעג זיא טנַאװ רעד ףױא ןּוא ,טנַאװ ַא טז רעט
 טלָאװעג טשינ ןּוא ןגױא יד טכַאמרַאפ טָאה רע ,"ברעו-יתש,
 זיא לקנעּב ןפױא ןּוא ,לקנעּב ַא ןענַאטשעג זיא טרָאד ,ןעז סע
 ךָאד ןּוא ,ןעזעג טשינ לָאמניײק ךָאנ יז טָאה רֶע ."יוע ןסעזעג
 יז יװ ,ןעמּוקעגרָאפ ֹזַא םיא ןיא יז .טנעקרעד יז רע טָאה
 טָאה רע ..החּפשמ ןייז ןּופ םיא טימ תוכייש ַא טַאהעג טלָאװ
 רע .ריא ןּבענ ,ָאי - לקנעּב ןפיוא ריא ןּבענ טצעזעגקעװַא ךיז
 נָא טָאה רע ןּוא ,רענייז ןיא טנַאה ריא ןעמּונעג ּוליִפַא טָאה
 טָאה רע ןּוא ,ץרַאה ןכָארּבעצ ַא טימ ריא ּוצ ןדער וצ ןּביױהעג
 ,דניק ןייז יב ךיז טעּב רעטָאפ ַא יװ ,ריא ײּב ןטעּבעג ךיז
 טלופעגרעּביא טרעװ ץרַאה ןייז ןּוא ןענייװ המשנ ריא טרעה רע
 .,יתונמחר טימ

 ןפּור טקישעג רע טָאה 'רפרעדניא ץנַאג סנגרָאמוצ
 יױזַא ייז ּוצ טָאה רע ןּוא ,ּבײװ ןייז ןּוא רחוס:ררעפ םעד
 ! טגָאזעג

 .סױלק רעד ּואֹװ ,ָאכָארג ןייק ןרָאפ רעטּומ יד לָאז --
 רעד םּורַא ןכַאמ תופקה ןּביז גָאט ןדעי יז לָאז טרָאד ,זיא רעט
 ,םלוע:לש-ונוּבר, ! רעטרעװ יד ןגָאז לָאז ןּוא טנַאװ;רעטסיולק
 ןימ ןעננערּב ּוצ טכַארט ןיימ טנפעעגפיא טסָאה וד יװ ױזַא
 ןעמענרַאפ ּוצ ץרַאה ריא ףיוא-ןפע ױזַא ,טלעװ רעד ףיוא דניק
 ןלעטשקעװַא ,עמַאמ יד ,ךיז יז לָאז ךָאנרעד "1 דייר ענייד
 טרָאד ,רעטסיולק ןּופ סױרַאעיײג סָאװ ,רעטסנעפ יד רעביאנגעג
 ןעמ זַא .גנַאגרעטנּוא-ּוז ןיּב גנַאגפױא-ןּוז ןּופ ןיטש יז לָאז
 יז לָאז גידנעטש ! ןעמּוקקירּוצ יז לָאז - ןביירט ,ןגָאי יז טעװ
 בּוטש ןייד ןיא !רעטסנעפ יד רעּביאנגעג ןעניפעג טרָאד ךיז
 ךרּוד ןענערג לָאז -- ןגילעז ּוצ יּבר רעד ךיז טדנעװ -- רעּבָא
 ריד ּוצ ןײרַא-:נערּב ןּוא ,טכיל-טיײצרָאי ַא טייצ ןרעצנַאג רעד
 ךָאנ .םיִליהּת ןגָאז ןלָאז ייז זַא ,ייז לָאצַאּב ,ןריי עמירָא ןינמ ַא
 ימימּת ירשא :לטיּפַאק סָאד לָאמ יירד ןגָאז ייז ןלָאז םוי ןדעי
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 .ַּפָא ןּוא ןייםחרמ םלוע-לשיונוּבר רעד ךיז טעװ רשפא ."ךרד
 ,טּוג ןיא ץרַאה ריא .טנעה עקשיאיוג ןּופ דניק ןייד ןעװעטַאר
 רעד ןּופ ןטײקשירַאנ יד ןּופ ןרָאװעג-טריפרַאפ רָאנ זיא יז
 ,וט?עו
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 4 לטיּפַאק

 רעטסיולק ןיא

 סרחוסידרעפ םעד סָאװ ,טכַאנ רעּבלעזרעד ןיא ךָאנ

 םענייש ןגנּוי םעד טימ הּפוח ריא ןופ ןפָאלטנַא ןיא רעטכָאש

 .ןעיורפ ַא ןיא ןרָאװעג.טריפעגרעּביא יז ןיא ,ןַאפעטס ץגש

 ןרעװ:טיירגעגּוצ טלָאזעג טָאה יז ּואװ ,וָאכָארג ןיא רעטסיולק
 ,ןּביולג ןשילױטַאק םּוצ ןייגוצרעּביא

 רעד ןּופ ייװצ טסרָאיװ ַא ןגעלעג זןיא רעטסיולק דעד

 טלגנירעגמּורַא ןעװעג ןיא סָאװ ,קרַאּפ ןטלַא ןַא ןיא ,טָאטש

 ןרָאװעג:ןעגנַאפמע זיא לזײר ,רעיומ רעגידלכַאטש רעכיוה ַא טימ
 .יוה טימ טליהעגמּורַא ,רעמינּפ עסיז טימ רעטסעװש יײװצ ןופ

 .יַאכ עטלַא יד יװ יױזַא ,סעניצוּפַאק עטעילַאמכָארקעג-סייוו עכי
 סענָאנ יד רַאפ יז טָאה ,טנרעלעג יז ןּבָאה ןדױמ:יקצַאנ

 ליװ יז ןַא ,טגָאזעג ןּוא טשוקעג טנַאה יד ,טינקעגרעדינַא

 ןגידנכַאמ.גילעז ,ןגיצניא ,ןתמא; ןיא ןעמונעגפיוא ןרעװ

 ןופ טײדַאּב םעד ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה יז שטָאכ ,"ןּבױלג
 רערעּבױז;טסנרע ןַא ןיא טריפעגנײרַא יז טָאה ןעמ .רעטרעװ יד

 ַא ןענּופעג ךיז טָאה סע רעכלעװ ןיא ,עלעצ רעטמיורעגוצ

 ןרַאפ ןעגנָאהעג זיא םלצ רענרעצליה רעסיורג ַא ןּוא ,טעּב
 ילֹּכ ַא ןיא לדימּתירנ ןילק ַא ,לּוטש ַא ןּוא שיט ַא ,טעּב

 ןעװעג ןיא יז .דליּב גילײה ַא רַאפ טנערּבעג טָאה לייא טימ
 יזַא ךיז טָאה ,טעשעהענּפָא ױזַא ,ןקָארשענּפָא ױזַא ,ךימ ױזַא
 יז זַא ,ןַאפעטס ןגנּוי םעד ןּוא עמַאט:עטַאט ןשיװצ ןפרָאװעג

 ןיא ןלַאפעג ןיא יז ,טליפעג טשינרָאג ,ןעזעג טשינרָאג טָאה

 | ,ןפָאלשעגנייא ןיא ןּוא ןײרַא-טעּב
 טקעװעגפיוא */ ןּבָאה ,יורג-ןגרָאמ ןיא טעּפש ,סנגרָאמּוצ



 487 ךיײ.םיִליהּת רעד

 םעד ךרוד טנײשעגנײרַא ןּבָאה סָאװ ,ןלַארטש:ןּוז עגיטכיל יד
 קערש טימ דמערפ טקוקעגמורַא ךיז טָאה יז ,רעטסנעפ ןסיורג
 .רעד ךיז טָאה יז ,ךיז טניפעג יז ּואְװ ,טרָא םעיינ םעד ןיא
 ךיז טָאה יז .הנותח ריא ןּופ גָאט רעד ןיא טנייה זַא ,טנָאמ
 .מוא סָאד טּפַארק-סגנודליּבניא רעצנַאג ריא טימ טלעטשעגרָאפ
 טציז עטַאט רעד :ם"הרעדניא טציא ךיז טוט סָאװ ,קילג
 ןשטנעמ יד ךיז טמעש ןּוא ,טנַאה רעד ןיא ןטלַאהַאּב םינּפ סָאד
 טימ .סעּכ רַאפ טסײרעצ רע יװ ;ןײרַאןגיוא יד ןיא ןקּוק וצ
 .ַאמ יד ;רעיײטשסױא ריא ןייצ יד טימ ,ןצכערק ןּוא ןעירשעג
 טָאטש עצנַאג יד יװ ;ןײרַא;דײלקיהּפוה ריא ןיא טנײװ עמ
 יד דרעפ טימ קנילפ טפיול ןעמ יװ ;ןייּבעג ריא טלעשרַאפ
 ןײק טעװ סע ,ןעמּוק טשינ ןלָאז ײז זַא ,גָאזנָא םינּתוחמ
 .ָּא ּבָאה ךיא סָאװ ,ןיורק-עלעמַאמ ,יוא, -- ,ןייז טשינ הנותח
 | *..!ךיײא טעּב ךיא ,טשינ ךימ טלעשרַאפ !ןוטעג

 ,ןשּוק טנַאפעטס טּפעלקעג ךָאנ ןּבָאה ןּפיל יד ףיוא רעּבָא
 רע יװ ,רָאה עניש ענײז ,ןקַאּב עטלַאק ענייז ,ןגוא ענייז
 ,סיולק םּוצ געװ ןצנַאג ןרעּביא טמערָאעג ןּוא טזלַאהעג יז טָאה
 ,ןוטעגּוצ םיִנּפ ריא ּוצ םינּפ ןייז טָאה רע יװ ;רעהַא רעט
 .סָאּב עקטַאמ , רעגילייה רעד ייּב ןריואװשעג טָאה רע יװ ןּוא
 .רַאפ טשינ לָאמנײק ריא טעװ רע זַא ,רעטומ סטָאג ײּב ,"עק
 .נעטש יז טעװ רע זַא ,ןיוטעג םיא רַאפ טָאה יז סָאװ ,ןסעג
 .מּורַא יז רע טעװ טנעה יד ףױא ןּכָאה-ּביל גידנעטש ,גיד
 ןגיליה םעד ןיא יװ ,ןקּוק רע טעװ למינּפ ריא ןיא ,ןגָארש
 ןיא ריא רע טָאה -- *!עקװאודישז ענייש ןיימ, .ןײרַא דליּב
 עטלַאק ןּוא ןּפיל עמירַאװ ענייז טימ טרעטסילפעגניירַא רעיוא
 ענײז ןיא רעכיז ןּוא טסעפ יוזַא יז טָאה רע ןּוא ןקַאּב
 רע ןּוא ,טנײװעג סמערָא עניײז ןיא טָאה יז !ןטלַאהעג סמערָא
 ּוצ טדערעג ןּוא טשיװעג ןרערט יד טנַאה רעד טימ ריא טָאה
 יז יױזַא ןּוא טסײרטעג יז ױזַא ןוא דײר עטּוג עכלעזַא ריא
 רַאפ טָאה יז סָאװ ,טסײװ סיזעי ןַאּפ רעד זַא, -- ,טקרַאטשעג
 רעד ןיא טזָאלרַאפ רעטּומ ןּוא רעטָאפ טָאה יז זַא ,ןוטעג םיא
 םירָאװ ...קעװַא ,ןסוזעי ּוצ ,םיא ּוצ ןּוא ,הנותח ריא ןופ טכַאג
 ןסוזעי ּוצ ךיוא רָאנ ,ןענַאפעטס ריא ּוצ יז טײג רָאנ טשיג
 רַאפרעד ןּוא, -- .טגָאועג ןַאפעטס ריא טָאה -- "יז סײג
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 ןלעװ יײז ןּוא ,ןזָאלרַאפ טשינ לָאמניק סּוזעי ןַאּפ רעד יז טעװ
 רע טָאה דײר עטּוג עכלעזַא ךָאנ ןּוא ."ןייזי ךעלקילג גידנעטש
 טָאה סָאװרַאפ ,יוא ."טעיּבולעג, יז ױזַא ןּוא ריא ּוצ טדערעג
 ןפָאלטנַא עלַא ןופ יז טלָאװ ,סעמַאמ.עטַאט ןעצ ןײק טשינ יז
 יז ,ָאי ..ךיוא ןסוזעי ּוצ ןּוא ןעגנַאגעג ןַאפעטס ריא ּוצ ןּוא
 עטּוג עֶלַא ןּוא ,ּביל םיא טָאה ןַאפעטס לײװ ,ןסוזעי ּביל טָאה
 םיא ןּבָאה סיקצַאניָאכ סעקנעינַאֿפ יד ,הלג רעד - ןשטנעמ
 ?רַאּפ ,טָאג םעיײנ ןרַאפ ארומ ןייק טשינרָאג טָאה יז ,ןיינ .ּביל
 .קילג ןּוא ןצישַאּב יז טעװ ןּוא רעטּוג ַא ןיא רע -- ,טרעק
 טָא ןּוא ,ןסוזעי טּביל יז ,ָאי !ןענַאפעטס ריא טימ ןכַאמ:ךעל
 ףיז ינק יד ףיוא ןּוא דליּב ןגילײה םעד ּוצ ןײיגּוצ יז לי
 .יָאכ יד יײּב טנרעלעג יז טָאה ןעמ יװ ױזַא ,םיא רַאפ ןפרַאװ
 | ,סיקצַאנ

 .רעטסיולק םעד ןיא ָאד טגנעה סָאװ ,סּוזעי רעד רעּבָא
 .רעדנדײל ַאזַא ,רעגירעיורט ַאזַא ,רעטסנרע ַאזַא זיא ,לּביטש
 ?רענרעד רעד !םיא רַאפ ארומ יױזַא טָאה יז ,ןיורק-ישעמַאמ
 ןיא סרעכעטש טימ ּפָאק ןײז ףיוא ףיט יױזַא טציז ץנַארק
 ןרעטש ןײז ןּופ שזַא ךיז טסיג טּולּב זַא ,טצעזעגניירַא שיילפ
 טגָארט רע סָאװ ,ץיירק םעד רעטנוא טלַאפ רע ,םינּפ ןרעּביא
 יב טגנעה סָאװ ,סּוזעי רעּבלעזרעד טשינ ןיא סע ,רעװש יױזַא
 ,עטּוג עכלעזַא ןּוא לדרעּב לדנָאלּב םעד טימ סיקצַאניָאכ יד
 ןיז טימ סױרַא ץרַאה סָאד ריד טמענ רע זַא ,ןגױא עּביל
 ףעדנוזַאּב םעניא ןדעי ףױא טקוק רע זַא ,ךיז טכַאד סע .קילּב
 ןיא םינּפ סָאד ןּוא קילּב ןטּוג ןּביל ןּוא ןגידנטעּב ַאזַא טימ
 סָאװ ,סּוזעי םענעי ּוצ ,..גיליה יֹוזַא ,ןיש ױזַא ,ךײלּב ױזַא
 ,ןטעּב טכײל ױזַא טנָאקעג יז טָאה סיקצַאניַאכ יד ײּב טגנעה
 ,טדמערפרַאפ ,טזָאלרַאפ ...ארומ יז טָאה סּוועי םעד רַאפ רעּבָא
 'ּואװ ,ןײרַא-לקניװ םעד ןיא ןקילּב עריא יז טפרַאװ ןקָארשרעד
 גַא ץנַאג ָאד זיא יז ךיוא ."עקטַאמ עגילײה, יד טגנעה סע
 ןֵא זיא יז .סיקצַאניָאכ יד ןּופ ןעק יז עכלעװ ,יד יװ ,שרעד
 רַאפ טינק ןּוא עטגינײּפעגסױא ןַא ,עטרעגָאמעגסיוא ַאזַא ,עטלַא
 ,פָארַא-ץיירק ןופ טמענ ןעמ ןכלעװ ,סּוזעי ןטױט ןטלַא םעד
 ,ריא ךיז טכַאד סע ,רעדליּב יד ףױא ןקּוק ּוצ ארומ טָאה יז
 ןסוזעי טָאה ןעמ סָאװ ,םעד טימ תוכיש ַא סעּפע טָאה יז זַא
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 רעּביא ןעניר סָאװ ,ןרערט יד זַא ,ריא ךיז טכַאד סע ,ןּוטעגנָא

 ןענעז ,*עקסָאּב עקטַאמ, רעד ןּופ םינּפ ןדנעדייל ,ןטלַא םעד

 ןּוא ן"טיוטעג דניק ןײמ ּוטסָאה סָאװרַאפ, ,ריא רעּביא ךיוא

 זַא ,טנלע יױזַא ךיז טליפ יז ,גירעיורט ױזַא ריא טרעװ סע

 ןײג ּוצ ןעמּוקעג ןַאפעטס טציא טלָאװ ,ָא .ןײלַא ,ןזָאלרַאפ

 ץלַא ןיא ריא טימ ָאד ןיא רע ןעװ !ןעװעג ריא ייּב רע טלָאװ

 ןוט ּוצ ארומ ןייק טשינרָאג טָאה יז ,גיטכיר וױזַא ,רָאלק ױזַא

 .ירעװש יױזַא ריא סע ןיא ,ָאטשינ ןיא רע ןעװ רעּבָא .ךַאז יד

 גנילירפ רעד .סױרַא;טקוק ןּוא רעטסנעפ םּוצ ּוצ.טייג יז |

 יד ןיא ,עעלַאיעיצַאקַא עגנַאל ַאזַא ,ןסיורדניא ןייש ױזַא זיא

 עעלַא עצנַאג יד זַא ,ןעלגנעה עסײװ ךיז ןּופ ןפרַאװ רעמייּב

 סָאד טנפע יז .סנירג ןטימניא טקעדַאּב ײנש טימ יװ שזַא זיִא

 ,ךױה ױזַא זיא יז ,ןײרַא;ןטרָאג ןיא ּפָארַאטקּוק ןּוא רעטסנעפ

 ןעניורק עלַא טעז יז זַא ,ןטנּוא טײװ ױזַא ןיא ןטרָאג רעד

 ץכעילּביעיצַאקַא טימ ןצנַאגניא ןענעז ײז יװ ,רעמייּב יד ןופ

 ,ןדנוצעגנָא רעטכיל עטיור טימ ןענעז סענַאטשַאק יד ,ןטָאשַאּב

 ָאנ ,ןטלַאטשעג עצרַאװש ךיז ןזײװַאּב רעמייּב ענירג יד ןשיװצ

 יכיּב טימ ןעעלַא יד ןיא ןעײג לײט ,ןטרָאג ןיא ןטעּברַא סענ

 ,רָאפ ךיז טמוק יז ,ןריצַאּפש ךעלרָאּפ ּוצ טנעה יד ןיא ךעל

 שינעגנעפעג ַא ןיא ,טעשזדנָאלּבראֿפ טלעװ רעדמערפ ַא ןיא יװ
 : : : ,ריא םּורַא ןיא םיוצ ַא ,טצעזעגניײרַא

 סָאװ ,געװ ןסײװ םעד רעטסנעפ ןכרוד יז טעז טָא ןוא

 עכעלטסירק עשרעיוּפ ענײילק ,רעיומ טַײז רענעי ףיוא ךיז-טיצ

 ,טיור.לגיצ ןיא סניײא .רעיומ רעד רעּביאנגעג ןענעז ךעלזייה

 ןּוא ,טרָאד טניואװ רעילָאטס ַא .טגידנערַאפ ןצנַאגגיא טשינכַאנ

 ןיא טיָאד .עלדַאװָאק סלַאװָאק ןרַאפ ןעייטש ןרּופ ,לַאװָאק ַא

 ןיא טפָא ױזַא טגעלפ יז ןאװ ,לטעטש םּוצ געו רעד ,סַאג יד
 .רעטסיולק םּוצ געװ ןפיוא ןײג.ןריצַאּפש ןטכַאנרַאפ-תּבש יד
 ןענַאדנּופ ןָאק ןעמ ,ןײגמיײהא יז טעװ דלַאּב טָא ןּוא .טױרַא
 טעז ןעמ .ןייג ףיה סרעטָאנ ריא ּוצ עקנַאל:טָאטש רעד רעּביא
 ,עלעגעטש ענעטָארטעגסױא טָאד ,עקנָאלטָאטש יד ןענַאדנוּפ

 ריא ךיז ןעשַאּפ רעטײװ ןטרָשִי .רעסַאװ ןרעּביא לקירּב סָאד
 ףךעלזיײה עשיטָאטש יד ןענַאד שפ וליפַא ןָאק יז .דרעפ סרעטָאּפ

 .ןעגנַאגעג עקשועטס רעד .ףעביא יז ןיא טפָא ױזַא ,ןעז
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 ןענפעפיוא ריט יד רָאנ ףרַאד יז זַא ,ריא ךיז טכַאד סע ןוא
 עקטרָאפ יד ןענּפעפיוא ,ןטרָאג ןיא ּפָארַא ,רעמַאק ריא ןופ
 ףיוא ,עקנָאל רעד ףיוא יז ןיא ךלַאּב טָא ןּוא ,םיוצ רעד ןופ
 טזײװ טּונימ ַא ןיא .םייהרעדניא דלַאּב ןּוא ,עקשזעטס רעד
 סע זַא ,ריא טימ ןעשעג טשינרָאג ןיא'ס זַא ,סױא ריא ךיז
 ,גָאט-הנותח ריא ןיא טנײה .,,ןעװעג זיא סע יװ ױזַא ,ץלַא זיא
 ןתה םעד ןרָאפעג ןיוש ןיא ןעמ ,ןטסַאּפ יז ףרַאד טנײה
 ןופ ןענעבנגסױרַא טיײהרעליטש ךיז טעװ יז ןּוא .,ןגעגטנַא
 ,לּביטש ריא ןיא ךיז ןטלַאהַאּב ,ןפױלמײהַא קירּוצ ןּוא רעטסיולק
 ןייז קירוצ טעװ ץלַא ןּוא ,ןעמּוקעג טכַאנ יד ויא יז ןענַאװנופ
 ,ןעװעג זיא סע יװ ױזַא

 ,טרָא םעד ןָא ,ןענַאפעטס ןיא ךיז יז טנָאמרעד לָאמַאטימ
 !קירּוצ ןיק ָאטשינ ןיש ןיא סע ,ןײנ ,ךיז טניפעג יז ואװ
 .עגנָא טָאה יז סָאװ ,געװ םעד ףיוא רעטײװ ןייג ןיוש זומ יז
 ,ןּבעל סָאד ,ןּבעל רעדנַא ןייק ָאטשינ ןיוש ןיא ריא רַאפ .ןּבױה
 "בולש , רעד ךָאנרעד ןּוא ,דמש ןיא -- ריא רַאפ רָאּפיטײטש סָאװ
 רַאפ !עמַאמ:עטאט ןיימ טנוזעג רימ טּביילּב, -- .ןענַאפעטס טימ
 סָאד ,ןײנ ,.!"רימ רַאפ ריא ךיוא ,ןּברָאטשעג ךיא ןיּב ךייא
 ײז טימ ךיז טליפ יז .,ןגָאזסױרַא טשינ יז ןָאק טרָאװ עטצעל
 עמַאמ:עטַאט יד ןענעז ריא רַאפ ,ּואו.ץעגרע ךָאנ ןדנּוּברַאפ
 ! ןּברָאטשעג טשינ

 ַא יװ ,קנילפ ןגיױא יד ןּופ ןרערט יד ךיז טשיװ יז
 ףעד ייּב ןּפַאכ טשינ סע לָאז ןעמ ןַא ,ארומ טָאה סָאװ ,דניק
 יז םירָאװ ,ןּוטעגּפָא טָאה יז סָאװ ,ךַאז רעסואימ ַא יּב טנַאַה
 טנפע סע ,ריא ּוצ ןעמ טייג סָאד .רָאדירָאק ןיא םירט טרעה
 ,"רעטסעװש ,  ַא ןײרַאטמּוק סע ןּוא ,ריט יד דלַאּב עקַאט ךיז
 טגנערּב יז .ןײרַא.םינּפ ןיא סיז.ץירקַאל ריא ּוצ טלכיימש יִז
 טניוּברַאפ יז .עקלּוּב רעשירפ ַא טימ ךלימ עמירָאװ לּפעט ַא
 רעּבָא ,ןשּוק טנַאה יז ריא ליװ ,רעטסעװש רעד רַאֿפ ךיז
 .רַאפ ,ןָא ךיז טּוט ,ךיז טשַאװ ,טסע יז .טשינ ךיז טזָאל ענעי
 ריא טפלעה רעטסעװש יד .ּפעצ עצרַאװש יד ןייש ךיז טמעק
 רעּביא טייג יז .ּפָארַא יז יז טײלגַאּב טייהרעמוטש ,רעטרעװ ןָא
 ןײרַא-לַאז ןגנַאל ַא ןיא טמּוק יז ,ּפערט.ןיא;ּפערט

 .םױא יד טציז לּוטש רעסיורג ַא ףיוא ,לקנּוט .ןיא'ס = |
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 .טנװָא ןטכענ טָאה יז סָאװ ,עּבלעיד טשינ ןיא סע ,ןירעעז

 ןסיורג ַא טימ ,עקשטיטלַא ןַא ,ערעדנַא ןַא ןזיא סָאד ,ןעזעג

 ,הלג רעד טציז ריא ןּבענ .טסּורּב רעד ףױא םלצ םענרצזייא
 רעכעלטניירפ רעד ,טכיזעג עטנַאקַאּב סָאד ,שטשָאּבָארּפ ןַאּפ רעד

 יקַאּבַאט ןרעּבליז טנַאקַאּב ןײז ,לכימש רעגידנעמיקנגעגטנַא

 ,טרָא סָאד שימײה ריא טכַאמ רע ,טנַאה רעד ןיא עלעקשוּפ

 יז טָאה ןעמ יװ ױזַא ,חלג ןרַאפ ינק יד ףיא ךיז טפרַאװ יז

 ריא טיג ענָאנ עטלַא יד ךיוא ,טנַאה ןײז טשּוק יז .טנרעלעג

 ןעמ ,דײר עכעלטניירפ ריא ּוצ טדער ןעמ ,ןשּוק םּוצ טנַאה יד

 רעטסעװש יד .ריא טימ ךיז טעשטשציפ ןעמ ,יז טמלצַאּב

 טּוג ױזַא ײז ןענעז עלַא ,ריא ּוצ ןעלכיימש יז ,ןײרַא;ןעמוק
 .ייֹוזַא ריא טימ ךיז ןעיירפ עלַא ןּוא ,ךעלטניירפ ױזַא ,ריא ּוצ

 4! קירוצ ןייק רעמ ָאטשינ ןיוש זיא סע ,ןיינ
 .קרַאּפ םענייש ,ןסיורג ןיא ךיז יז טליּפש גָאט ןצנאג ַא

 רעד רַאֿפ טעּבעג סָאד ריא טימ טנרעל ענעלעה רעטסעװש יד
 יז ןָאק "סוטסירק סּוזעיא רַאפ טעּבעג סָאד ."רעטּומ רעגילייה ,.

 םעד ךיוא ,טנרעלעגסיוא ןיוש יז ןּבָאה סיקצַאניָאכ יד ,ןיוש
 יװ ליװ יז ,גיסיילפ זיא יז ,ןכַאמ ןיוש יז ןָאק ןכייצ ןגילייה

 לָאז יז זַא ,ןרעװ-ןעמונעגפיוא ןּבױלג םעײנ ןיא ןטסדניװשעגמַא

 טזעל יז ,גיליוו זיא יז ,ןייז ןענַאפעטס טימ ןעמַאזּוצ ןענָאקי
 ןיוש סע ןָאק יז ןּוא ,טעּבעג סָאד לָאמ ןעצ:ףניפ ַא ךרּודַא ןײלַא

 .ןוא.ףױרַא ,גיסיילפ רעייז ךיז יז טנרעל טציא ,גינייװנסיוא ןופ

 עשילָאטסָאּפַא יד ,עעלַא-עיצַאקַא רענייש רעד ןיא גידנעײגּפָארַא

 םעד ,רעטָאפ םעד טָאג ןיא ּביולג ךיא, :שינעטנעקַאּב-סנּבױלג
 יז טייג ױזַא .."דרע ןּוא למיה ןופ רעפעשַאּב ןגיטכעמלַא

 רעטסעװש יד ןַא ױזַא ,הדמתה טימ טנרעל ןּוא ּפָארַא-ןּוא-ףױרַא
 טימ ןּוא םינּפ ןטקלעװרַאפ.גיטײצירפ םעד טימ יד ,ענעלעה

 יגירּבַאלש ריא ןּופ ןְקּוק סָאװ ,ןגױא;רעסַאװ עסיורג ,עָאלּב יד
 עטעילַאמכָארקעג עסיױרג יד רעטניה ןּופ ,סױרַא םינּפ ןסײװ

 רעײז זיא יז ,ךעלּביל ריא ּוצ טלכימש -- ,ןעלגילפ.רעכיש
 ןסעיגָאטימ םייּב ןיוש יז טציז רעטעּפש .ריא ןּופ ןדירפּוצ
 ןיא ,שיט ןגנַאל ,ןסיורג םייּב ןעמַאזּוצ רעטסעװש עלַא טימ

 :סירק םענרעצלָאה םעד טימ לַאז ןרעטסניפ ,ןגנַאל ןסיווג םעד

 ןוא טיּפלוּפ ַא ףיוא טײטש רעטסעװש ַא ,טנַאװ רעד ףיוא סוש
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 . ,ןסע םייּב ןגײװש עלַא .סױרַא ךּוּב גילײה ַא ןופ רָאפ.טזעל
 . םּוצ ןײרַא-עכריק ןיא טימ ןיוש יז טמענ ןעמ ,ךוא יז טגײװש
 ,ט:װָצ םייּב רָאפ רעדיװ ןעמ טזעל טנװָא ןיא .טעּבעג:טנװָא
 ױזַא ןענעז עלַא ןּוא ,רעדיל עגילייה ןעמַאזּוצ טגניז ןעמ ,ןסע
 ריא רַאפ ,ןײנ ,,ריא ּוצ ךעלגיל ױזַא ,ךעלטניירפ ױזַא ,טּוג
 !קירּוצ ןיק ָאטשינ ןיוש ןיא

 ,גָאט רעטשרע רעד ךרּוד:טייג ױזַא
 ריא ןיא רעגעלעג ריא ףױא טגיל יז ןעװ ,טכַאנייּב רָאנ

 ןָאק ,ךיז טניפעג יז ּואװ ,ךיז טנָאמרעד יז ןּוא ,ןײלַא עלעצ
 רעטסניפ זיא עלעצ רעניילק רעד ןיא ,ןפָאלשניא טשיג יז
 ןיא דליּב ןגילייה ןרַאּפ לַארטש רעטיור רעד ןּוא ,לקנּוט ןּוא
 יז .שינרעטסניפ יד גידנקערש רעמ ךָאנ טכַאמ רעמיצ לקניװ
 ,ריא ןּפַאלק ןייצ יד ,רעמיצ ןיא ןיײלַא ןייז ּוצ ךיז טקערש
 .רַאפ יז .סייװש ןטלַאק ַא טימ ןסָאגַאּב טרעװ ּבייל ריא ןּוא
 -- ,ןענַאפעטס ןגעוו טרעלק יז ,ןפָאלשנייא ליװ יז ,ןגיוא יד טכַאמ
 ריא ןגעו ױזַא יאדוַא טרעלק רע ? טציא ךיז רע טניפעג ּואו
 יד ןליװ לָאמ סָאד ,ןיינ רעּבָא ,,.םיא ןגעװ יז יװ טקנּוּפ ,טציא
 ןגעװ טרעלק יז ,ןענַאפעטס ןגעװ ןטכַארט טשינרָאג ןעקנַאדעג
 ,הנּותח ריא ןופ טכַאנ יד ךָאד זיא טנייה ,טָאנ, .,.עמַאמ-עטַאט
 ,ןרעװ:טמיטשַאּב למיה ןיא לרוג ריא טלָאזעג ךָאד טָאה טנייה
 ,ןידה:םוי ריא ךָאד זיא טנייה ,טגָאזעג ריא טָאה עמַאמ יד יװ
 ..!"טּפשמעג למיה ןיא יז טרעװ טנייה ,רּוּפּכ.םוי ריא

 טעּב - ,ןּברָאטשעג ןיּב ךיא זַא ,ןטכַאד ךייא ךיז זָאל --
 =עג טשינרָאג ךימ טָאה ריא זַא - ,ןרעטלע עריא ייּב ךיז יז
 ..טלעװ רעד ףיוא טכַארּב

 עריא ,ןפָאלשנײא ןּוא ןגיאּורַאּב ךיז יז ליװ םעד טימ
 ןגיא ענעסָאלשרַאפ עריא ,טעּבעג-טָאג עײנ סָאד ןעמּורּב ןּפיל
 עדנָאלּב עניז ,ןַאפעטס ריא ןופ טסּורּב עקרַאטש יד ןעצז
 .גביא ליװ ןּוא םינּפ ריא טציא טנעל יז עכלעװ ףיוא ,רָאה
 היא ןּיא ,טשינ ףָאלש ןייק ןעמענ ןגיוא עריא רעּבָא ,ןּפָאלש
 :יא ןַא יװ .,ךיוה טּפַאלק ץרַאה ריא ,ךַאװ ױזַא זיא קנַאדעג
 יד ךרּוד םָארטש:ןעקנַאדעג רעד ךךיז טײג יזַא ,לַאװק רעניּב

 ײֵצ ,ןרעלק ,ןטעּברַא זּומ יז .ןריהעג עריא ןּופ רענייטשלימ
 יב ,םענײא ןגעװ טציא טרעלק יז .טשינ יצ ,ַאי ליװ יז
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 טָאה יז ןכלעוו ,ןייטש ןֿבײלּב ּוצ טַאהעג-ארֹומ טָאה יז ןכלעוו
 ירעד יז - .ןטימעגסיוא גיקענטרַאה גנַאג:ןעקנַאדעג ריא ןיא
 ! ןיּבר ןגילייה ןָא ךיז טנַאמ

 רעד זַא ,טדערעגנײא ריא ןעמ סָאה ןָאי טייהרעניילק ןופ
 ןעמּוק סע ןכלעװ ּוצ ,שטנעמ רעגילייה .רערַאּבטכרּופ רעדמערפי
 .לעזַא טזײװַאּב סָאװ ,ןײרַא-לטעטש ןיא ןדיי ליפוזַא ןרָאּפּוצ-
 טייג ןוא ןעקנַאדעג סנעמעלַא טסײװ סָאװ ,רעד ,רערנואוו עכי
 טניואװ סָאװ ,יּבר רעגילייה רעד ,ףיורַא;למיה ןיא טכַגנ עדעי
 ףיוא טכַארּבעג , יז סָאה ,לאיחי 'ר יּבו רעד ,טָאטש רעד ןיא
 טָאה יז ,ןּבעל ריא ןעקנַאדרַאפ ּוצ יז טָאה םיא ,"טלעװ רעד
 ;עג ריא דימּת ןעמ טָאה ,ןרעװ.ןריוּבעג טפרַאדעג טשינרָאג
 ןּופ יז טָאה יּבר רעד רָאנ ,,.דניז סרעטָאפ ריא רעּביא ,טגָאז
 ,טגָאזעגּוצ רעטָאּפ ריא יז טָאה רע ,ןטעּבעגסױא ןעלמיה יד
 ,ןגעװ:טריא רַאפ ןּוא טגָאזעגּוצ םיא רע טָאה ןעמָאנ סטָאג ןיא
 ןיא ּבייװ ןייז זיא ןעמּוק טלעװ רעד ףיוא ןענָאק לָאז יז ידּכ
 ...דניק ןייז טימ ןעמַאזוצ ,ןּברָאטשעג טעּפמיק רעד

 ףעירפ רעד ןּופ טימעג סלדיימ ןיא ןּבָאה דיר עלַא יד
 םעד טימ גנודניּברַאפ עלופשינמייהעג ַא ןגיוצרעד ןָא-טייהדניק-
 .רָאפ עגיטכיר ןייק ךיז טָאה יז .;,שטנעמ ןגילייה ןרַאּבטכרּוּפ
 יַאֹּב ַארַאפ:סָאװ ןיא ,םעד ןגעװ ןכַאמ טנָאקעג טשינ גנולעטש
 טָאה פיפצג שידרערעטנּוא ןַא רָאנ ,םיא טימ טייטש יז גנואיצ
 רע יו יױזַא ...םיא ןּופ לײט ַא ןיא יז זַא ,ריא ןיא טבעלעג
 רעּבירעד ...ןטָאנקעג טּולֹּב ןּוא שיילפ ןגייא ןייז ןּופ יז טלָאװ
 ,סעּפע טרעלק יז זַא .ןעקנַאדעג עריא עלַא ןּופ רע טסײװ
 סעּפע ריא טּוט סע ןַא ,םיא ּוצ רעּבירַא דלַאּב סע ךיז טגָארט
 לײט ַא רָאנ טשינ ןיא יז :רעמ ךָאנ .יװ ךָאד םיא טוט ,ייוװ-
 .עגנָא ןיא סָאװ ,םיא ןּופ גנופַאשַאּב ַא זיא יז רָאנ ,םיא ןּופ
 .בייא רעּבַא ,לױוג ריא רעּביא טגיטלעװעג רע .םיא ןיא ןסקַאװ-

 {א
2 : 

 טזָאל רע ,רעמעננָא ריא ,רעצישַאּב ריא ךיוא רע זיא גיטייצ
 ,ריא רַאפ ןײא ךיז טלעטש .רע ,ןּוט טשינ סטכעלש ןייק ריא
 ..ךניק ןגייא ןייז רַאפ יו

7 

 ןפַאשעג טָאה שטנעמ ןכעלרעדנואו םעד ּוצ .גנואיצַאּב יד
 ַא רעײז ןּוא םיא רַאפ המיא עכעלפײרגַאּבמוא ןַא ריא ןיֵא-



 שא םו ל ש 444

 טלָאװ ןיּבר ןּופ עירָאלג יד יװ ,ןעװעג זיא סע ,ץלָאטש ןסיורג
 ,טגײשעגּפָא ריא ףיוא ךיוא

 יה רעד זַא ,טגיצרעּביא טסעפ ןעװעג יז זיא סיװעג

 טקיק ,סױרַא:לּביטש ןטכַאמרַאפ ןייז ןּופ טציא טעז יּבר רעגיל

 העד ןופ טסּואװעג טָאה רע ןּוא ,ןײרַא-ץרַאה ריא ןיא ךיילג

 *עטס ףיוא ןּוטעגיקּוק ַא רָאנ טָאה יז יװ ,ןָא טּונימ רעטשרע

 סיװעג .םיא ןגעװ טַאהעג טָאה יז סָאװ ,ןעקנַאדעג יד ,ןענַאפ

 ךיז טפערט יז יװ ,לּביטש טכַאמרַאפ ןייז ךרוד ןעזעג רע טָאה
 רעטעּפש ןּוא רעסַאװ םייּב דלַאװ ןיא טשרעוצ ןענַאפעטס טימ

 ןּופ ,טסּואװעג רע טָאה ץלַא ,לרעקלַא ןיא סיקצַאניָאכ יד ייּב

 ?נַאדעג עריא ןּופ טסיאװעג רע טָאה ןָא טונימ רעטשרע רעד

 ,םעדכָאנ ןּוא ,טּוט ןּוא טכַארט יז סָאװ ,םעלַא ןּופ ןּוא ןעק

 טַאהעג-ארֹומ יז טָאה ,ןענַאפעטס טימ ןפָארטעג ךיז טָאה יז יװ

 ,ּבר רעד ,רע זַא ,רעכיז ןעװעג ןיא יז ,ןײלַא ןפָאלש ּוצ
 העד זַא ,,,רַאפרעד ןגרעװ יז טעװ ןּוא טכַאנייּב ןעמּוק טעװ

 טקנעּבעג ןוא ,טכַאנייּב ןגרעװ יז ןעמּוקעג טשינ רעּבָא זיא יּבר

 טָאה םיא טימ ןעז ךיז ,רעייז ריא ךיז טָאה ץגש םעד ךָאנ

 =עג העינמ רעד ןּופ ןליװ רעד טָאה ,טסולגעג רעײז ריא ךיז

 יז; :גניטער ַא ןיא טלדנַאװרַאפ קערש יד ,ףליה ַא ןפַאש

 +ץילמ ןסױרג ַא טָאה יז לײװ -- ,טגָאזעג ךיז יִז טָאה -- ,געמ

 רַאפ ןָא ךיז טמענ סָאװ ,ןיּבר ןגילײה םעד ,למיה ןיא רֵׁשֹוי

 יי ןייז.לחֹומ תוריבע עלַא ןעמ טעװ ריא ,ריא
 ןכעלרעדנּואװ םעד ּוצ טײקגירעהעגּוצ יד טָאה יוַא

 ריא ּוצ עציטש ַא ןיא העינמ ַא ןופ טלדנַאװרַאפ ךיז שטנעמ

 ינואװ םעד ,ךעלדנעטשרַאפ ,טָאה יז .,ןליוו ריא ּוצ ,גנּוטסּולג

 ,טכעלרעהרַאפ רעמ ךָאנ רָאנ טשינ ,ןיּבר םעד ,שטנעמ ןכעלרעד

 *+עגנָא ןּוא טשרעהַאּב יז טָאה עּביל ערַאּבקנַאד עסיורג ַא רָאנ

 ,רעטָאפ ןטּוג ַא ּוצ דניק טעשטשעיֿפעג ַא יװ ,םיא ּוצ ןעמּונ

 רַאפ ןײא ךיז טלעטש ןּוא ךָאנ ןזירּפַאק עריא עלַא טיג סָאװ

 | ,ריא
 +רַאפמּוא ןַא טגָאמרַאפ יז טָאה ןָא;טײהדניק ריא ןּופ

 טָאה ,המיא ןעװעג סע ןיא רשפא) טייקגידועמעש עכעלדנעטש

 *עגסיוא טָאה ,ןײרַא:םינּפ ןיא ןיּבר םעד ןקּוק ּוצ ןטימעגסיוא

 *עג ןיא יז ןעװ ,לָאמ סעדעי .םיא טימ ןפערט ּוצ ךיז ןטימ
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 ' ץרַאה ריא טָאה ,לסעג ןשיּבר םעד ןיא זיוה ןייז ײּברַאפ ןעגנַאג
 .י-יררױרא רעטסנטפ ןכרּוד טשינ לָאז יּבר רעד זַא ,טּפַאלקעג
 רָאנ .ןעשעג סעַּפע טעװ לָאמטסנעד םירָאװ -- ןעז יז ןּוא
 - גרפנ ר + טצנַאטעג טָאה יּבר רעד ןעװ ,הרות:תחמש ןדעי
 ךיא ןּופ ,ןעזעג םיא יז טָאה ,ףיוה-שרדמ:תיּב ןייז ףיוא הרוּת
 .תהמש רעזניק עלַא טימ טריפעג יז ןעמ טָאה ןָא-טײהדניק
 טגעמעג יז טָאה לָאמטסנעד ןּוא .ּפָארַא ןיּבר םוצ טנוװָא:הרֹוּת
  לטכיל ַא ןטכױלעג טָאה סע רעכלעװ ףיוא ,ןָאפ ַא טימ ןייטש
 עלַא טימ ןענַאטשעג יז זיא ,טקעטשעגנירַא לּפע ןטױר ַא ןיא
 םידיסח יד טימ יּבר רעד יװ ,ןעזעג ןּוא רעדניק ןּוא רעּבײװ
 .טָאה לָאמ עטצעל סָאד .הרֹוּת רעד טימ ךיז ןעײרפ ןּוא ןצנַאט
 .ןוטעגנָא עציּפּושז רענעדײז רעסיײײװ ַא ןיא ןעזעג םיא יִז
 'טָאה סע זַא ,ןעװעג ךיוה ױזַא ןיא רע ,ןײג הפוח ַא רעטנוא
 עלַא ןופ רעכעה ךעלריטַאנמּוא ןיא רע זַא ,טכַאדעג ריא ךיז
 ןּוא ןגָארטעג טנַאה ןײז ןיא הרוּת.רפס ַא טָאה רע ,ןשטנעמ
 טשינ רע טָאה ,ךעלכנגײא ...טצנַאטעג גירעיורט יױזַא טָאה רע
 -ַאֹּב רעשימטיר ַא ןיא טלקָאׂשעג ךיז טָאה רע רָאנ ,טצנַאטעג
 טָאה ןגיוא יד ,ןרעדנַא ןפיוא סּופ ןיא ןּוע גידנעסּפָאה ,גנוגעװ
 ןּוא ןעװעג גנַאל ױזַא ןיא םינּפ ןיז ,ןסָאלשרַאפ ןטלַאהעג רע
 ,.יעװעג גירעיורט ױזַא ןענעז ןגױא עניײז ןּוא ,ךײלּב ױזַא
 ןעמוקעג ׁשזַא ריא ןענעז ןרערט זַא ,גירעירט ױזַא -- ,סָאג
 .יורט ױזַא זיא םינּפ סניּבר םעד סָאװ ,םעד רעּביא ןפױלּוצנָא
 ןּוא ךיוה יֹוזַא ןיא רע ןּוא ,ןיש ךעלטעג יוזַא ןוא גירע
 זיא יז ,ןוטעגנָא ןסײװ ןיא ןצנַאגניא ,הּפח ַא רעטנוא סײג
 רעֶטָא רענעגײא ריא טלָאװ רע יװ ,םיא ףיוא ןעװעג-ץלָאטש
 .,,רעטָאּפ ַא ןּופ ךָאנ רעמ ..ןעװעג

 ןיא יּבר רעד ןזיװַאּב ריא ּוצ ךיז טָאה טכַאנ רעד ןיא
 .תחנע ,לָאמנסנעד יװ ,ןּוטעגנָא ןסײװ ןיא ןעװעג ןיא רע ,םולח
 רעמ ךָאנ ןּוא ןעװעג רעכײלּב ְךָאנ זיא םינּפ ןיז ןּוא ,הרוּת
 סע ,ןיּבר ןרַאפ ןקָארשעג טשינ ְךיִז טָאה יז רָאנ .גירעיורט
 רע ןּוא ,גנַאל ןיוש םיא ןעק יז ןַא ,ןזיװעגסיוא ריא ךיז טָאה
 יעג טשינרָאג ךיוא ךיז טָאה יז ןּוא .ריא טימ ןָא ךיז רעק
 רעד ןיא ריא ּוצ ןעמּוקעג זיא ,יּבר רעד ,רע סָאװ ,טרעדנואװ
 ןַא ,ךעלריטַאנ ױזַא ןזיװעגסיוא ריא ךיז טָאה סע .ןײרַא:עלעצ
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  .ןפָא םיא רַאפ ןעײטש ןריט עלַא ןוא ,געװ םעד טסייוװ .רע

 .טסײג ןגיליה ַא רַאפ יװ

 ,ביל ױזַא טָאה יז ןכלעװ ,יּבר רעטּוג רעד ,רע ןּוא

 טימ ןָא ךיז רעק יז סָאװ יא ףיוא ץלָאטש ױזַא זיא יז סָאװ

 , טשינ יז טָאה רע ,ריא ףיוא ןגירשעג טשינ טָאה רע -- ,םיא

 .טיוט םעד ןטעּבעג טשינ טָאה רע ,רעטָאּפ ריא יװ ,ןטלָאשרַאפ

 .השוב ןּוא הּפרה יד ןעגנערּב טשינ לָאז יז זַא ,ריא ףיוא

 .ןּופ ןרָאװעג.ןכָארּבעצ ױזַא זיא ץרַאה ריא ןוא ,.םיא ףיוא

 גָאטײװ ןּוא רעצ ליפ ױזַא .קילּב ןעמּוטט ןוא ןגירעיורט ןייז

 ןיא ,םינּפ ןטרעגָאמעגסױא ןכיילּב סניּבר םעד ןיא ןגעלעג זיא

 ינעל טנָאקעג טשיג סע טָאה יז זַא ןּפיל עכיײלּב עניד ענײז

 ץלַא ףיוא ןיוש זיא ןּוא טנײװעצ ךיז טָאה יז ,ןטלַאהסיוא רעג-

 םענײש םעד וליפַא ןּבעגּוצפױא ,,!ץלַא ףיױא ,ןעװעג-טיירג

 ענײז טימ ריא ףיוא ןקּוק טשינ לָאז יּבר רעד יּבַא ,ןַאפעטס

 לָאז יז ןוא ,ןייז.לחֹומ ץלַא ריא לָאז רע ןיא ,ןגיוא עגירעיורט

 ,םיא --ןּוטעג:ײװ יױזַא ריא טָאה סע ,,.םיא ּוצ ןרעהעג רעדיח

 רָאה יד שזַא טָאה יז זַא ,ןּוטּוצנָא רעצ ליפוזַא ,ןיּבר םעד

 *ץרַאה ַא טימ טָאה ןּוא ןסײר ּוצ ןּבױהעגנָא ךיז ּפָאק ןּופ

 / !לכָאװעגפױא ףָאלש ריא ןופ ןייװַעג גידנסייכ
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 5 לטיּפַאק

 הלג רעד

 טנָאקעג טשינ טָאה ,לטעטש ןּופ חלג רעד ,יקצעינשיוו
 ןעלגנַאר ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .,ןדיי ּוצ גיטליגכיילג ןייז
 םעד טימ ןריפ.המחלמ ןייא ןיא ,טָאג ןשידיי םעד טימ ךיז
 .רַאּפ ,טַאהעג טשינרָאג רע טָאה ןיילַא ןדיי ןגעג .טסייג ןשידיי
 ןשידיי ןכַאפנייא ,ןטסָארּפ םעד טַאהעגיּביל טָאה רע -- ,טרעק
 טשינ ןּוא ,רעיײטש-קרַאמ ,רעייג-ספרָאד ,רעמערק ,הכאלמ:לעּב
 ןבָאה רעצעה סָאװ ,ןרָאצ ןּוא סָאה ןגעג ייז טצישַאּב לָאמנייא
 טריפעג רעּבָא טָאה רע ,ייז ןגעג קלָאפ ןטסָארּפ ןיא ןדנּוצעגנָא
 רעד ןגעג ,הנּומא רעשידיי רעד ןגעג ףמַאק ןטרעטיּברַאפ ַא
 עכלעװ ,שרוקיילכ ,םייּבר ,םינּבר יד ,טייקכעלטסייג רעשידיי
 יד ,םינּבר ענעי ןֹופ םישרוי עטקעריד רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע
 םיא ייּב טָאה בר ַא .ןסוועי טכַארּבעגמּוא ןּבָאה סָאװ ,"םישּורּפ
 .(שורפפ "רעעזירַאפ, רָאנ ,טַאהעג טשינ ןעמָאנ ןרעדנַא ןייק
 עטלייװרעדסױא סָאד, ןענעז ,ןטלַאהעג רע טָאה ,רעּבָא ןדיי
 ןייז רַאפ ןעמונעג ךיז טָאה ןײלַא טָאג סָאװ ,"לארשי -- קלָאפ
 ,קלָאפ סָאר .ןּבירשעג טייטש סע יװ ױזַא -- ,הלחנ ןּוא קלח
 יז ,ןיינ ,ןחישמ ןּוז טטָאג ךיז ןּופ ןּבעגעגסױרַא טָאה סָאװ
 ןענעז יז ,ןשטנעמ עכעלנײװעג ןייק טשינ ןענעז
 יד ןּוא גנּורעדינרעד יד רָאנ ,קלָאפ עטלייװרעדסױא סָאד
 לײװ ,םעד רעּביא ןּוא ,סיוא-ןעייטש ייז סָאװ ,טײקטמעשרַאּפ
 ײז ,'ףרוע.השק םע, ןַא ,קלָאפ טנשקעעגנייא ןַא ןענעז ייז
 ןּוא יז רַאפ ןעמּוקעג זיא רעכלעוו ,ןּוז סטָאג ןפרָאװרַאפ ןּבָאה
 םעדכרּוד ,םיא ןיא טרעמַאלקעג ךיז ןּבָאה עדמערפ ,ייז ּבילּוצ
 .רַאפ םיא ןּבָאה ענעגייא יד ןּוא טזיילעגסיוא עדמערפ יד ןענעז
 ןעמּוק ןלעװ ליפ ןּוא, :טגָאזעג טָאה סּוטסירק יװ ױזַא ,ןפרָאװ

 | ,32 ,דייײםיליהּת רעד ,שַא םולש
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 קחצי ,םהרבַא טימ ןציז ןלעװ ןּוא ברעמ ןּופ ןּוא חרזמ ןּופ
 .עק ןּופ רעדניק יד רעּבָא ,למיה ןּופ ךיירגינעק ןיא בקעי ןּוא
 סָאװ ,שינרעטסניפ רעד ןיא ןרעװןפרָאװעגסױרַא ןלעװ ךיירגינ
 ,"שינעּפַאלק-ןייצ ןּוא ןייװעג ןייז טצװ טרָאד ,ןסיורדניא זיא

 ךָאד ייז ןענעז - ןּבירטרַאפ שיט סגינעק ןּופ שטָאכ רעּבָא
 ןייק ּוצ ןעמּוק טשינ ןָאק טלעװ יד ןּוא רעדניק סגינעק םעד
 טזָאלעגּוצ ןרעװ טשינ ןלעװ רעדניק סגינעק םעד זיּב ,תומילש
 סָאר ,טּוג גנידצלַא ןעװעג ןיוש טלָאװ ױזַא ,שיט סגינעק םּוצ
 ,םוי רעסיורג רעד ,טכיירגרעד רשפא ןעװעג ןיוש טלָאװ םימש-תּוכלמ
 רעד רעּביא טשרעהעג ןעװעג טְלָאװ סּוזעי ,ןעמּוקעג טלָאװ ןידה
 ןענעז .ןרעװ;טזילרעד טלָאװעג ןטלָאװ ןדיי יד רָאנ ןעװ ,דרע
 א ,ףיועיהשק םע ןַא ,קלָאּפ טרַאפשעגניא ןַא רעּבָא ךָאד יז
 ,טרָאװ סטָאג ּוצ ןְקּור רעייז ןרעק ייז ןעּוט ; קלָאפ גיקענטרַאה

 רַאפ ,קלָאפ סָאד ,"רעדניק-סגינעק, ייז ןענעז ךָאד רעּבָא
 ןגיטיגרַאפ טעװ גינעק רעד ןּוא .ןעמּוקעג זיא סּוטסירק ןעמעוו
 םיא טָאה רע שטָאכ ,דניק ןייז טימ דסח ןעּוט סָאװ ,עלַא יד
 | ,ךיז ןּופ ןּבירטרַאפ

 תלג רעד טָאה קלָאפ ןשידיי ןפיוא ,"לארשי םע, ןפיוא
 ןייז ןּופ ןדיי עמיוָא יד ןעזעג טָאה רע זַא .טַאהעג;תונמחר
 ןשָארג ַא ןכּוז ,קרעמרָאי יד ףיוא םּורַא:ןעיײמש ייז יװ ,לטעטש
 יד ןּפעלש ,סנגָאװ עשרעױּפ יד רעטניה ךיז ןרעגלַאװ ,הסנרּפ
 ןײרַא:לטעטש ןיא טגנערּב רעױּפ ַא סָאװ ,ךַאז עדעי ןּפַאט ,ךעלּבלעק
 ןפרַאװ ןרעױּפ יד ןּוא ,ןײרַא-ּברָאק ןדעי ןיא ןקּוק ,ןפיוקרַאפ ּוצ
 ךיז ןּופ ןגָאי ,קעװַא ייז ןּבײרט ,ייז ןעמעשרַאפ ,ייז טימ ךיז
 ,טעז ןּוא טְקּוק, :רעּבירעד טגָאטײװעג ץרַאה ןייז טָאה - ,ּפָא
 +"בקעי ןּוא קחצי ,םהובַא רעדניק יד ןּופ ןרָאװעג זיא סע סָאװ

 טָאה רע יװ ןּוא ,ןדיי עמירָא יד ףױא טַאהעגיתונמחר טָאה רע
 ןױש טָאה רע .ןפלעה ּוצ טגײלעגּוצ טנַאה ַא רע טָאה ,טנָאקעג
 שטשרָאּב קַאז ןייק טלָאװ רע עכלעװ רַאפ ,ןדיי ענייז טַאהעג
 ,לסײװ רעד רעּביא רעריפרעּביא רעד לקעי :ןעמּונעג טשינ
 +עג טָאה רע עכלעװ ,הנמלַא יד הנח ,רעײג-ספרָאד רעד קיזייא
 .רעּביא יז טָאה ןַאמ רעד לייװ ,"ןיז ןּביז יד טימ הנח, ןפּור
 .רעּבירַא ןײלַא ךיז טָאה ןּוא רעדניק טימ ענעפרָאװַאּב ַא טזָאלעג
 עצנַאג סַאד ריא ףיוא ןּוא ןײרַאןרע.ג ןגיּבייא ןיא טלקעּפעג



 09 | ריײ.םיליהת -עד
 .עמנעמיאיסאי

 ןגָארטעג "ברעק, טָאה ענעדיי יד .ןפרָאװעגפױרַא הסנרּפ לקעּפ
 סקַאל ַא ,טַאהעג גנַאפ ןטּוג ַא ס'עשיפ יד ןּבָאה ,ןּבוטש יד ןיא
 םינלעּב עניילק ןענעז ןדיי סָאװ ,סעקַאר עטױר ץּוט רָאּפ ַא רעדָא
 ןגָארטעגנײרַא חלג םּוצ ענעדיי יד יז טָאה ,ףיורעד

 רעד ןעמעוװ ,םענייא ןדעי ייּב טסּואװעג טָאה חלג רעד
 לפָאטרַאק לקעז ַא טימ לָאמַא םיא רע טָאה -- "טשטעװק ךוס,
 טָאה רע סָאװ ,ץלָאה לרופ ּבלַאה ַא ,טגרָאזַאּב רעטניװ ןפיוא
 לָאמַא .טָאטש ןּופ טײלעמירָא יד רַאפ ןטעּבעגסױא הררש ַא ןּופ
 ףע סָאװ ,ןקנַארק ַא רַאפ ןיצידעמ ףוא ןשָארג ַא טימ ךיוא
 ןדיי רַאּפ ךיז טָאה רע .טכַארּבעגנײרַא בוסש ןיא ןײלַא טָאה
 ןטלַאהעג ,ייז ףיוא טרערעג סטכעלש טָאה ןעמ ןעװ ,ןעמּונעגנָא
 טָאה לָאמטּפָא .ןסיועג ןשילױטַאק ןייז ןופ טכילפ רעד רַאפ סע
 ּױצ ןטסירק יד ןפּורעג ןּוא טגידערּפעג ךריק רעד ןיא ךױא רע
 ןעװ ,"טנייפ םּוצ עּביל, ּוצ ,"דלּודעג ןכעלטסירק} ּוצ ,שינעעזנייא
 ,טכַאמעג טָאטש ןיא ןדיי יד ןגעג גנוגערפיוא ןַא סעּפע ךיז סָאה סע

 צשידיי יד ףױא ןעװעג גיטכיזרעפייא זיא רע רעּבָא
  ךרעמַאלק ןשידיי םעד ףיוא ,טייקמּורפ רעד ףיוא ,גיבוט-םימי
 ,סשידיי ַא ןעװעג ןיא לסטעטש סָאד ,טייקכעלטעג רעד ּוצ ךיז
 -טּפַאלקרַאפ ןעװעג ץיַא זיא ,תּבש ןעמּוקעג זיא סע זַא ןוא
 ,ןגָארקעג טשינ ןעמ טָאה הרוחס לייא ןייק ,טרעמַאהרַאפ-ןּוא
 .צגכיודַא זיא שמש רעד זַא ,ןגיטכיר ןייק ןפנַארּב קנורט ןייק
 ,טָאטש רעד רעּביא רעמַאה ןייז טימ טכַאנרַאפ גָאטיײרפ ןעגנַאג
 ,ןפרָאװעגּפָארַא ךיז ןּופ דיילק עגידעכָאװ סָאד לטעטש סָאר טָאה
 וצסױרַא ןּבױהעגנָא טכיל;תּבש ןּבָאה רעטסנעפ עלַא ןּופ ןּוא
 הרע ןייז ,טגידערּפעג ךריק ןייז ןיא רע טָאה גָאטנּוז ,ןענייש
 טרענודעג רע טָאה - ,ןדיי יד ףיוא ךיז טְקּוקרַאפ, :טּפָארטשעג
 ןייק וצ ,תּבש רעײז ןעװַארּפ יז יװ - ,עמיטש ןיז טימ
 "כד ףיױא טעּברַא ריא ןּוא .ןגירק טשינ ּוטכעװ ןנָארּב קנורט
 טכער ּוליפַא ,תּבש רעייא טרעטשעצ ריא ,גָאטנּוז ןיא רעדלעפ
 : !?טשינ ריא טייג ךריק רעד ןיא

 .ףעשידיי רעסיורג ַא ןעמּוקעג זיא סע זַא ,ךָאנ טדער רעװ
 ןרשּכ סָאד ,ןרעייש סָאד ,חסּפ רַאפ ךיז ןטײרּברָאפ ַא ,בוט-םוי
  ןקַאֹּב סָאד ,ןּבּוטש יד ןעמיור סָאד ,ןרעק סָאד ,רישעג סָאד
 ךעװ ,טכַאנרַאפ רּוּפּכמוי ַא ,הנשה:שאר ַא רעדָא !תוצמ יד
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 עסיורג טימ ןסייו ןיא רעּביװ יד ,ןעלטיק יד ןיא ןענעז ןריי
 יד ןיא ,שרדמה:תיּב ןיא ,לּוש ןיא טנעה יד ןיא טכיל:טייצרָאי
 ,טריװרענעד יװַא םיא טָאה סָאד .ןעגנַאגעג ךעלּביטש:םידיסח
 *עגסױרַא ,םיא ייּב ןטפַאשנדייל יד טציירעצ ,טגערעגפיוא ױזַא
 טשינ זיא סָאד ,ןיינ ,ןליפעג עדמערפ עטסנליוהרַאפ יִד ןפּור
 ּוצ ,יירענידנצעג ַא ,טָאג ןדמערפ ַא ּוצ ןענידז ַא ןעוועג

 ןכלעװ  ּוצ ,טעינ תוכיש ןייק טָאה רע ןכלעװ
 ,רּוטש ַא ןעװעג זיא סע ,ןיינ ,גיטליגכיילג ןייז ןָאק רע
 ןיא תוחוּכ יד ןּוא רעטסייג יד ןשיװצ גירק ַא ,ןעלמיה יד ןעמ
 ּוצ ךיז ןּבױלק ןדיי ,לגנַארעגירעטעג ַא - ןרעפס ערעכעה יד
 ץנַאג ןייז ..,ןּוט ּוצ הלוװע ןַא ןסוזעי .,,,ןעלמיה יר ןּפַאכרַאפ
 המיא טימ ,רעגידמערּוטש ,רעכעה ,םיא ןיא טכָאקעג טָאה טולּב

 ןפּורעג ,םרּוט-עכריק ןּופ ןעגנילק ןקָאלג יד טזָאלעג רע טָאה
 ,ןפּורעג רע טָאה ףליה ּוצ ,טעּבעג;טנװָא םעד ּוצ עגיּביױלג יד
 עשינײטַאל יד טָאה רע עמיטש רעדנריר ַא רַאפ סָאװ טימ ןּוא
 ןּוא תובהלתה ַא רַאפ סָאװ טימ ןּוא !ךריק ןיא טגָאזעגּפָא הליפּת
 ,..! ןפרָאװעג רַאטלַא ןרַאפ ךיז טָאה רע גנורעטישרעד רעכעלרעניא

 טָאה רע סָאװ ,שטנֹואװו רעטסגילײה ןּוא רעטסערג רעד
 ןגיליװַאּב םיא לָאז טָאג זַא ןעװעג ןזיא ,ןּבעל ןייז ןיא טַאהעג
 ןּופ עלהמשנ גיצנייא:ןייא רָאנ שטָאכ ןּבָאה ּוצ היכז עסיורג יד
 ינּוא ;ןגייל ּוצ סיפ סעסּוזעי רַאפ קלָאפ ןטלייװועדסיוא סטָאג

 עכריק רעדנזיילסױא רָאנ ןײלַא ,רעגילעז רעד ןּופ ןעלגילפ יד רעט
 :טמּוק סּוזעי ןכלעוו ןּופ ,קלָאפ םעד ןּופ המשנ ַא ,ןעגנערּבּוצרעטנּורַא
 רע טלָאװ םעד רַאפ ,ָא .ןעגנערּב ּוצ ןּבױלג ןכעלטסירק ןיא ,סױרַא
 ,ןּבָאה ּוצ דסח ןגיזָאדמעד ! ןּבעגעגקעװַא ןּבעל ןגייא ןייז עּביל טימ
 .סַא גנערטש ןייז ןּופ טפַאשנדייל עסיורג עגיצנייא יד ןעװעג זיא
 רע !טװאּורּפעגרעּביא ץלַא טשינ רע טָאה סָאװ .ןּבעל שיטעק
 ןייז ןּבָאה סָאװ ,ןדיי עמירָא יד טימ ןדער טװאּורּפעג טָאה
 יד ןגעװ ןשינערעהּוצנָא עטַאקילעד רעײז טימ ,טכועג ףליה
 ,טלעװ רענעי ףױא רָאפ ייז ןעייטש סָאװ ,םייונע עסיורג יד
 טשינ ,טלײטרּוארַאפ ןענעז ייז ןכלעװ ּוצ ,םונהיג עגיּבייא סָאד
 ,טייקדנילּב רעד רעּביא רָאנ ,דניז עכעלנעזרעּפ ערעייז רעּביא
 יד ןעז ּוצ טשינ ןרָאװעגךגָאלשעג ןענעז ייז רעכלעװ טימ
 | ,עכריק עשילױטַאק יד - ,גנוטער עגיצנייא
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 ףלָאװ רעד ןיהּואו ,טקעמשרעד ןדיי יד ןּבָאה םיוק רָאנ
 חלג ןּופ ןרעג ןּבָאה ייז .ןעװעג טשינ ןיוש ייז ןענעז ,טיצ
 ץלָאה לרוּפ עּבלַאה סָאד ,לּפָאטרַאק עלעקעז סָאד ןעמּונעגּוצ
 טָאה םיוק רעֹּבָא ,ןיצידעמ ףיוא ןשָארג רָאּפ יד ,רעטניװ ןרַאפ
 ןּבָאה ,"ןכַאז ענעיג ןגעװ סעּומש ַא ייז טימ טכַאמעג חלג רעד
 ,סנקּור יד ןיא ךיז טצַארקעג ,טעּפַארדעג ּפעק יד ןיא ךיז יז
 סױרַא רעקנילפ סָאװ ךיז טכַאמעג ןּוא ןעלסקַא יד טימ ןגיוצעג
 טימ ןעגנַאגעגנײרַא טשינ ּוליפַא ןענעז ייז ,,,"ּביוטש םעד ןּופ,

 .ןרָאװעג טשינ טּוׁשּפ ןענעז ייז ,םיחּוּכו ןייק ןיא םיא
 :עננָא ןצ:ַאגניא יא עכלעוו ,הנח עמירָא יד ךיוא ּוליִפַא

 טימ ןטלַאהעגסױא יז טָאה רע סָאװ ,ףליה ןייז ףיוא ןעוועג-ןזיוו
 רע סָאװ ריא ייּב טּפיױקעג רָאנ טָאה חלג רעד ."ןיז ןּביז, יד
 +עג רע טָאה םיוק .ןּבעג ּוצ הסנרּפ ריא ידּכ ,טפיַאדַאּב טָאה
 ,ױזַא יז טפָארטש טָאג זַא,: ןכַאז:הנּומא ןגעוו ריא טימ סעּומש ַא טכַאמ
 ןּופ ןדייל יד זַא ןּוא ,ןּבױלג ןגיטכיר םעד טפרַאװרַאפ יז לייוו
 ריא ןעייטש סָאװ ,םייּונע יד ןגעג טשינרָאג ןענעז טלעװ רעד
 סנטייצַאּב טשינ טעװ יז ּבױא ,טלעװ רענעי ףיוא רָאפ ךָאנ
 ,ןגיצנייא םעד ןיא ןרעװ ּוצ ןעמּונעגפױא ידּכ ,ןזיילרעד ךיז
 ןדער ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה רע זַא ,הנח ּוליפַא -- ,"ןּביולג ןגיטכיר
 ךיז טָאה יז ,ןגידנע טזָאלעג טשינ םיא טָאה ,ױזַא ריא טימ
 ןַאּפ רעד טדער סָאװ, :ןרעפטנע ּוצ םיא ןעמּונעגנָא טּומ טימ
 !ענעדיי עטסָארּט ַא רָאנ ךָאד ןיִּב ךיא ,רימ טימ שטשָאּבָארּפ
 רעזנוא טימ סעּומש ַא ןּבעג רָאנ שטשָאּבָארּפ ןַאּפ רעד זָאל
 ףיױא ןענערּב טעװ סע רעװ ,ןגָאז ןיש םיא טעװ רע ,ןיּבַאר
 ךיא ןּוא ןייטש טוָאלעג םיא טָאה יז ןּוא "..!טלעװ רענעי
 ,ןטימעגסיוא הלג םעד רָאנ יז טָאה געט רָאּפ ַא ,ןעגנַאגעגקעװַא
 תלג רעד ויּב ,ּברעק יד טימ םיא ּוצ ןײגּוצנײרַא טרעהעגפיוא
 .תונמחר ַא םיא זיא סע ,ןפֹור טקישעג טשינ ריא ךָאנ טָאה ןיײלַא
 ױעסעּב טרעגנֹוה יז זַא ,טסּואװעג טָאה רע .ריא ףיױא ןעװעג
 ?םױרַא רַאפעג רעד ךיז ןלעטשּוצנייא רעדייא ,רעדניק עריא טימ
 ,קלָאפ טרַאּפשעגניײיא ןַא ."געוו ןגיטכיר, ןפיוא ןרעוו ּוצ טריפעג
 שדער ןָא-לָאמטסנעד ןּופ .טייקדנילּב טימ ןגָאלשעג ייז טָאה טָאג
 ..ןכַאז יד ןגעו רעמ טשיי ריא טימ חלג רעד

 ,טכַאנײּב ןײלַא ןטעּבעג טָאג רע טָאה לָאמ ליפיוו ,ָא
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 קעװצ םעד רַאפ רע טָאה ןטעּבעג ליפיו .,גיקענטרַאה ױזַא ךיז ןסילשרַאפ ייז רע כלעװ ןּופ ,גנוזיילרעד יד ,הֹעּושי עסיורג: יד ןליפרעד ןּוא ןעורעד ןלָאז יז ןּוא ,ץרַאה רעייז ןרעקרעּביא לָאז רע ,עדנילּב יד ןופ ןגױא יד ןענפעפיוא לָאז טָאג זַא ,ןגָאלשעג דרע רעד  ּוצ ןרעטש ןטימ ןֹוא םלצ ןרַאפ טינקעג-
 זיא ךריק עשילױטַאק יד זַא ,ץרַאה ןצנַאג ןטימ טּבױלגעג טשינ ןעד רע טָאה יצ !טסַאפעג רע טָאה םיִתינעּת ליפיוו ,טגָאזעגּפָא
 ,טייקכעלטעג ןייז ןּופ לייט ַא רַאפ טכַאמעג טָאה טָאג עכלעװ ,עדנעגנערּב-רָאנעג ןּוא עדנפלעהסיוא ,ערנזיילרעד עגיצנייא יד
 ,עלַא יד ןּוא ."טסייג ןגילייה, םעד ןּבעגעגרעּביא ריא טָאה
 ןכעלדניז ַא ןּברַאטש ריא ןיא ןעמּונעגפיױא טשינ ןרעװ סָאװ
 ,םונהיג ןגיּבייא םֹּוצ טּפשמרַאפ ןרעװ תומשנ ערעיײז ןּוא סױש
 ,ןזיװַאּב רעטשרע רעד ךיז טָאה טָאג ןעמעװ ּוצ ,יד אקוד ןּוא
 ןּבָאה ייז אקוד - ,ןטלַאהעגפױא ךיז ײז ןשיווצ ,טגידיײרּפעג םישרדמייּתב ערעייז ןיא ,ןעמּוקעגסױרַא זיא חישמ עכלעוו ןּופ
 ןעד ןיא יצ .גָאט ןגיטנייה ןויּב טרעקעג ןקּור םעד םיא ּוצ
 סָאד זַא ,ןרעוו:טזיילעגסיוא לָאז טלעװ יד זַא ,טייצ טשינ ןיוש
 ,קילגמּוא ליפ ױזַא ,טטכעלש ליפ ױזַא ! ןעמּוק לָאז םימש-תוכלמי
 ;עגרעּביא ןױש ּפעק סנשטנעמ יד רעּביא זיא דניז ליפ ױזַא:
 העושי יד ןטלַאהרַאפ ײז ,סע טעשעג ײז רעּביא רָאנ ! ןעגנַאג
 ןיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ !תונעקע רעײז טימ טלעוו רעד ןופי
 יז ןּבָאה ןסּוזעי .רעעזירַאפ יד ,םינּבר יד גידלּוש ןענעז םעד
 .נַאג יד ןטּפשמ ןיא םיא ייז ןטלַאה ױזַא .טױט םּוצ טּפשמרַאפ
 .םיא ּוצ לארשי ןּופ רעדניק יד ֹוצ טשינ ןזָאל יז ,,,טיצ עצ
 ..ןּבעל עשילמיה עגיּבייא סָאד ּוצ יז ןעמענ רעדירּב ענייז ןּופ
 ןּופ ןעװעטַארסױרַא "ענעגָאלשעג, ערנילּב יד ןעמ ןָאק ױזַאיװ
 | ? טנעה עשינּבר יד

 ,לטעטש ןיא רענייא רעדעי יװ ,טרעהעג רע טָאה סיװעג
 םעד ןגעװ טלײצרעדנָא ךיז טָאה'מ סָאװ ,ןכַאז עכעלרעדנּואו יד
 ,יבר רעד ,רע סָאװ ,ןיירפ םעד ןּוא ,טָאג ייּב ןטעּבעגסױא יִז טָאה ,יבר רעד ,רע זַא :רעטכָאט סרחוסידרעפ ןכײר
 ,דניק ןגייא ןּוא ּבײװ ןייז טימ -- ,ריא רַאפ טלָאצַאּב טָאה
 טגָאזענּוצ ןּוא טנוּכשמרַאפ ןעמָאנ סטָאג טָאה רע לייוו רַאפרעד
 א ןיא סָאד זַא ,טּביױלגעג הלג רעד טָאה סיװעג .העּושי ַא-
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 .ַאקע ,עמיײהעג יד קנַאדַא ןעגנּולעג ,לװײט ןּופ טעּברַא לקיטש
 ןשיאעזירַאפ ןּופ ךעלדירד עשידּומלּת ןּוא ןצנוק *עשיטסילַאּב
 רַאפ ,לדיימ םעד רַאפ טיהעג לסיִּבַא ְךיִז טָאה חלג רעד ,ןיּבר

 ,טכַאדרַאפ טימ ריא ףױא טקוקעג ,רעטכַָאט סרחֹוס:דרעפ טעד
 ;ןריוּבעג זיא עכלעו ,ריא ןּופ זַא ,טגײצרעּביא ןעװעג זיא רע
 סעּפע ךָאנ טעװ ,סטכעלש ןּוא האמוט ןּופ חֹוּכ ןטימ ןרָאװעג
 ,ןפױלּפָא טשינ השעמ יד טעװ טַאלג ױזַא -- ,ןעגנירּפשסױרַא
 לװײט ןּופ דניק םעד רעּביא ןּוא ,לװײט ןּופ דניק ַא זיא יז
 רעייפ ַא .ןגָאז ּוצ ןּוא ןעגניז ּוצ ןּבָאה טָאטש יז ךָאנ טעװ
 טָאטש עּבלַאה ַא ןּוא גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןכערּבסױא טעװ
 ןּוא ןעגנירּפשסױרַא ריא ןּופ ןלעװ םילָאװיײיט ,ןדניצרעטנוא
 ריא טימ ןלעװ ןכַאז עכעלניײװעגמוא ערעדנַא רעדָא ,,.ןייז:קיזמ
 םעד ,לדיײמ סָאד ,סעשלװײט סעּפע ךיז ןיא טָאה יז ...ןריסַאּפ
 .ּומ ןיק טשינ יװ סעּפע ,יז ןיא ןיש .,רעטכָאט סרחוס:דרעפ
 ינעֶּב עטיױר טימ ,ּפעצ ערעװש עצרַאװש :שינעפעשַאּב ךעלרעט
 ײּברעד רָאנ ,ןגיוא עגידנצילּב עצרַאװש ןּוא ,ןטכָאלּפרַאפ רעד
 ,שרעדנַא טשינ ,'קילּבנָא ןגיליה, ןעמּורפ ַאזַא ךָאנ יז טָאה

 .עג יז טָאה רע .םינּפ ריא ףיוא טנייש לװיײט רעד רָאנ יװ
 לָאז רע ידֹּכ ,רעטומ רעגילײה רעד ּוצ ךעלנע לסיּבַא טכַאמ
 .דרעפ םוצ טמּוק ןענַאװנופ .,ןיז:קיימ ןשטנעמ םעד ךרּוד
 .ןטלַאה ַאזַא טימ ,גנַאג ןצלָאטש ַאזַא טימ ,רעטכָאט ַאזַא רחֹוס
 ןדילק ןּוא ? ךיז.ןעמענַאּב גידתועינצ ַאזַא טימ ייּברעד ןּוא ךיז
 ,ןפָאטש עטרילָאק ןיא--,לסיּבַא שינָאלװײט ךיוא ךיז יז טדיילק

 ךיז רעסעּב ,ןײנ ..ךעלכיט עטרילָאק ןיא ,סעקרעניײגיצ יד יװ
 יז טגעלפ ,חלג רעד ,רע זַא !ריא ןּופ סנטייװרעדנופ ןטלַאה
 ,גפװ ןּופ ּפָארַא רע זיא ,עעלַא;ענַאטשַאק רעד ןיא ןפערטנָא
 --ּוא ריא ףיױא רע טָאה טקּוקעג רעּבָא ..ןדײמּוצסױא יז ידּכ
 .ןייזיקיזמ טשיגנ םיא לָאז יז זַא ,ךיז טמלצעג

 םשֹור ַארַאפ.סָאװ ,ןלעטשרָאפ ךיז ןעמ ןָאק םעד ךריד
 רעטסעװש יד ןעװ ,חלג ןכעלרע םעד ףױוא טכַאמעג טָאה סע
 םּוצ ןעמּוקעג ןענעז ,ןדיומ עמּורפ עטלַא ײװצ יד ,סיקצַאניָאכ
 .ךרעפ םעד ,יז ןַא ,דײרפ רעמּורּפ טימ טױרטרַאפ םיא ןּוא חלג
 ,עג יז ןּבָאה םייוג יד יװ ,"סנ רעשידײ, רעד ,רעטכָאט סרחוס
 ,טָאג ייּב ןטעּבעגסיוא יז טָאה יּבר רעד סָאװ ,לטעטש ןיא ןפּור
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 ףךיז טנרעל יז זַא .,ןּבױלג ןשילױטַאק םּוצ ןייגרעּביא לי
 ,ךעלדליּב עגיליה יד ביל טָאה יז זַא ,םזיכעטַאק םעד ןיוש
 טנועלעגסיוא ןיוש יז ןּבָאה ייז ןּוא ,ןזיװעג ריא ןּבָאה יז סָאװ
 תלג רעד טָאה ּבײהנָא ןיא ,ןכײצ ןכעלטסירק םעד ןכַאמ ּוצ
 ,ַאהַא, :ךיז טכַארטעג ,טכַאדרַאפ סיורג טימ ּוצרעד ןגױצַאּב ךיז
 ,ןײז-גיטכיזרָאפ ןסיײהעג טָאה רע "!לקיטש ַא סגטש םעד סעּפע
 ,ייז רעּבָא ,ןגידנע ךיז ןָאק סָאד סָאװ טימ ,טשינ טסייוו ןעמ
 יד ןענידרַאפ טלָאװעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןדױמ עטלַא ,עמּורפ יד
 תלג םעד ןּבָאה ,דמש םייּב "סנירעריפרעטנוא, יד ןײז וצ הוצמ
 ַא לדײמ ןיא טציז סע ןַא ,טלײצרעד ןּוא טזָאיענּפָא טשינ
 ןוא .ץרַאה ריא טרעקעגרעּביא טָאה טָאג זַא ,המשנ עמורפ
 טָאה יז .רעטּומ רעגיליה רעד ךָאנ ,טױװעי ךָאנ טקנעּב יז
 ןַאפעטס ןגנוי ןיא ,שטנעמ ןכעלטסירק ַא ןיא טּבילרַאפ ךיז
 רעד ןּופ ןעלגילפ יד רעטנוא ןעגנערּברעטנּורַא יז ליװ רעכלעװ
 חלג רעד טָאה ,ןּבָאהיהנּותח ריא טימ ןּוא עכריק רעשילױטַאק
 ,ריא טימ ןדער ּוצ ןּוא ןגײצרעּביא ּוצ ךיז ןייֵלַא טמיטשַאּב

 .יצ ַא ןיא ןענַאטשַאּב ןיא "לװײט, רעצנַאג רעד רעּבָא
 ;חלג ןרַאפ ןענַאטשעג ןיא סָאװ ,לדײמ גידרעטַאלפ ,גידרעט
 שזַא טָאה ןעמ זַא ,ןּפיל עגידרעטיצ טימ עכיײלּב ַא שטשָאּבָארּפ
 ,ערעדנַא סָאד ןיא סנייא ןּפַאלק ךעלדנייצ עסײװ יד יװ ,טרעהעג
 טימ טּבילרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,לדײמ שידיי םיִרָא ,ךַאװש ַא
 טנעמַארעּפמעט ןשידיײ ןעמירַאװ ריא ןּופ רעײפ ןצנַאג םעד
 רַאפ ןעװעג.טײרַאּב זיא יז ןּוא ,גנּוי ןקשיאיוג םענײש ַא ןיא
 ןגיליה םעד טכַאמעג טָאה יז ,ןוט וצ גנידצלַא ,גנידצלַא םיא
 טָאה יז ןּוא ,דליּב עגילייה סָאד טשּוקעג סָאה יז ןּוא ,ןכייצ
 עמּורפ יד יװ יױזַא ,'םימשּבש יבא, :טעבעג סָאד טגָאזעגּפָא
 טנָאקעג ןש טָאה יז ןּוא טנרעלעגסיוא טַאהעג יז ןּבָאה ןדיומ
 ,גינייוונסיוא ןופ

 ףעד !טעּברַא סלװײט םעד ןעװעג טשינ ןיא סע ,ןיינ
 טנַאה סטָאג ןַא ,טּבױלגעג טציא טָאה חלג רעמורפ רעטלַא
 גילײה ַא ץרַאה ריא ןיא טָאג טָאה סָאד זַא ,ןירעד טקעטש
 ןדיי סָאװ ,יז .ןּבילקעגסױא ךיז רע סָאה יז ,ןדנּוצעגנָא רעייפ
 טכיל סָאד ןעזרעד לָאז יז רָאג ,ןיּבר ןּופ סנ ַא רַאפ יז ןטלַאה
 ,געט עטלַא ענײז ףיוא ,םיא ןּוא !הנּומא רעגילײה רעד ןופ
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 טָאה רע ןכלעװ ךָאנ ,דסח םעד ,ןויװַאּב דסח םעד סָאג טָאה
 .היכז יד לָאז רע זַא ,ןטעּבעג ןּוא טקנעּבעג ןּבעל ץנַאג ןייז
 לּוטש סעסּוטסירק ןּופ סיפ יד רַאפ המשנ עשידיי ַא ןּבָאה
 ! ןגײלּוצרעדינַא

 ענעלעה רעטסעװש יד יז טָאה ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא
 טָאה רעטסעװש יד .ןגָאלק ןּוא ןענײװ דרע רעד ףוא ןענּופעג
 ,רועיש ַא ןָא ריא ּוצ ּביל ןּוא טּוג ןעװעג זיא יז ,ןקָארשרעד ךיז
 טלָאװעג טשינ עגַארפ םּוש ןייק ףױא טָאה לדיימ סָאד רעּבָא
 ךעלדנע יז טָאה שינעדערּוצ ןּוא ימ סיורג ךרוד רָאנ .ןרעפטנע
 ליװ יז זַא ,טנייװעג טָאה לדיימ סָאד : ןגױקעגסױרַא ריא ןּופ
 ןלעטשרָאפ ךָאד ךיז ןעמ ןָאק !ןרעטלע עריא ּוצ קירּוצ ןײגמײהַא
 ןּוא ךיילב ,ןקָארשרעד ןרָאװעג זיא ענעלעה רעטסעװש יד יװ
 .נַאג רעד ןָא ןסעגרַאפ טּונימ עטשרע יד סָאה יז .טגערעגפיוא
 ןגעג ןדנעװאּוצנָא ריא טיּבעג עיסעפָארּפ ריא סָאװ ,עּביל רעצ
 .ןופ סױרַא ןיא ענעלעה רעטסעװש יד .שפנ ךעלקילגמּוא ןַא
 ּוצ סעכלעזַא ןעגניגנערטשנָא ןּוא ימ ליפ ױזַא ךָאנ - ,דלּודעג
 סָאד ןיא !ןלַאפנייא סעכלעזַא רָאג ריא ןָאק יװַאײװ 1 ןרעה
 ..! ןגָאז שטשָאּבָארּפחלג רעד טעװ סָאװ ? ןסּוזעי ּוצ עּביל ריא
 ןיװעג סיורג טימ ןעװעג;הדומ לדיימ סָאד ךיז טָאה ךעלדנע
 ,עג זיא סָאװ ,ןיּבַאר םעד רַאפ ארומ טָאה יז זַא ,הטרח ןּוא
 ךַאז ַאזַא ןּוט טשינ ןָאק יז .םולח ּוצ ריא ּוצ טכַאנייּב ןעמּוק
 ריא ןָא לָאז ןיּבַאר רעד זַא ,ארומ טָאה יז ןּוא ,.,םיא ןגעג
 ,,.ןעמענ:המקנ טשינ

 רעד ױזַא יװ ,טרעדנואװעג ּוליפַא ךיז טָאה רעטסעװש יד
 רעשידיי רעד רָאפ ךיז טימ טלעטש סע סָאװ ,טסייג רעניירמּוא
 ערעװש תעגילייה יד ןיא ןגירקניירַא טנָאקעג ךיז טָאה ,ןיּבַאר
 טימ טכַאװַאּב זיא סָאװ ,רעמיצ םעד ןיא ,רעטסיולק ןּופ ןרעיומ
 ,טמלצעגרעּביא לָאמ יירד ןעלזיר טָאה יז .רעדליּב ענילייה
 ,רַאפרעד ץלַא זיא סָאד זַא ,ריא טרעכיזרַאפ ןּוא טגיאּורַאּב
 זיא המשנ ריא ןּוא ,ןרָאװעג;טדמשעג טשינ ךָאנ ןיא יז לייוו
 רעד הטילש יד ריא ףױא ךָאנ טָאה רעּבירעד ,ןיירמּוא ךָאנ
 ינוא ןרעװ-ןעמּונעגרעטנּורַא יז טעװ םיוק רָאנ ,טסייג רעניירמוא
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 ,ןצישַאּב יז ןּבױלג ריא טעװ ,הנּומא רעד ןּופ ןעלגילפ יד רעט
 .רעה ןייק רעמ ריא רעּביא ןלעװ רעטסייג עניירמּוא יד ןּוא
 ןטסלענשמַא יװ ךיז יז ףרַאדַאּב םעד ּבילּוצ ,ןּבָאה טשינ טפַאש
 יװ ךיג ױזַא לָאז יז זַא ,םזיכעטַאק םעד ןענרעלּוצסױא ןעז
 .ךריק רעד ןּופ ןעלגילפ יד רעטנּוא ןעמּוקרעטנּורַא ךעלגעמ

 טָאה יז שטָאכ ,טגיאּורַאּב טשינ רעּבָא ךיז טָאה לזייר
 עכלעװ ,רעטסעװש יד רַאפ ןזיײװאּוצסױרַא סָאד טמעשעג ךיז
 רעטסיולק ןיא ןעמּוקעג ןיא סע .,ריא ּוצ ןעװעג טּױג ױזַא ןענעז
 ןטרָאג ןיא ןעמּונעגּפָארַא יז טָאה רעכלעװ ,יקצעינשיװ חלג רעד
 עעלַא-ַאטשַאק רעד ןיא ןריצַאּפש ריא טימ ןעגנַאגעג זיא ןּוא
 .ךערּפשעג ןגנַאל ַא ריא טימ טַאהעג ןּוא

 ןגירעהעג םעד ריא ףױא טכַאמעג דלַאּב טָאה חלג רעד

 ,טּבױלגעג טָאה לדיימ סָאד .טגיאּורַאּב ךיז טָאה יז ןּוא ,קּורדנייא
 ,גילייה ןּוא תמא ןיא ,טגָאז הלג רעד סָאװ ,טרָאװ סעדעי זַא
 ןרַאפ טַאהעג טָאה יז סָאװ ,טקעפסער רעגידארומ רעד ןיוש
 ןעװעג זיא סנייז טרָאװ סעדעי .עגינייז סָאד ןּוטעג טָאה ,חלג
 .ןיּבר ןיא יװ ,םיא ןיא טּבױלגעג טָאה יז ,טסנרע ןּוא גיגָאװ
 .ַארָאמ, ַא ךיז ןּופ טלַארטשעגסױא טָאה שטשָאּבָארּפ:חלג רעד
 ףגעג ַא ריא רַאפ ןעװעג זיא רע ,יּבר רעד יװ ,"טייקשיל
 ...ןיּבר םעד ןגעג םינינע עשילמיה ןיא טכיוועג

 ריא ףױא טכַאמעג טָאה ןעזוסיוא ךעלרעסיוא ןייז ןיוש
 ןּוא -עכױה ַא ןעװעג זיא רע .קורדנייא ןכעלנייװעגמּוא ןַא
 .עג םיא טָאה ענַאטּוס עצרַאװש ןייז .חלג רעד ,ןַאמ רעקרַאטש
 ןּופ ןסָאגעגּפָא יװ ..,גנַאל ךעלריטַאנמּוא ,רעגנעל ךָאנ טכַאמ
 ןּוא טיורג ךעלריטַאנמּוא ןעװעג ןיא םיא ןיא ץלַא .,,קיטש ןייא
 .עג ךיז טָאה סָאװ ,םינּפ ןייז ,טנעה ענייז ,סיפ ענייז ;גנַאל
 ןּבָאד ןקעןרעטש ענייז ןּופ רענייּב יד ;טַארדַאװק ַא ןיא ןטינש
 טױה רעטלצנּורעגניא רענעקּורט רעד ןּופ טעשטרַאטשעגסױרַא
 ןיא ץלַא ןּוא ,ּבױט ַא יװ ,ָארג ןעװעג זיא רע .םינּפ ןייז ןּופ
 ענייז ךיוא ,ןעמעוּב עקיד ענייז -- ,ָארג ןעװעג זיא םינּפ ןייז
 ,ןװַאטס עָארג ,עגידנּור ,עסיורג יװ ,ןסעזעג ןענעז עכלעוו ,ןגיוא
 טָאה רע זַא ,,,טױה-ןגױא ןּופ ןצענ עטגיילרַאפ ןיא טסַאפעגנייא -

 ,ןגױא ענייז טימ ןעמּונעגכרוד רע טָאה ,ןעמעװ ּוצ טדערעג
 ,טכַארעג ךיז טָאה סע .ענעלַאטעמ ַא ןעװעג ןיא םיטש ןייז
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 .למיה ןּופ יו ,שינעפיט רעטעװעטנּורגרעדמּוא ןּופ טמּוק יז זַא
 םירָאװ .ץלַא טסייװ ןּוא ץלַא טעז ,חלג רעד ,רע ןּוא ,ּפָארַא
 .עי .עמיטש רעגידנלַאש ַא טימ ,רָאלק ,רעכיז טדערעג סָאה רעי
 ַא ןּופ ןעגנַאלק יד יװ ,ןעגנולקעג טָאה רעדנּוזַאּב טרָאװ סעד
 טלָאװמ יװ ױזַא טײקטנָאנ ןייז ןיא טליפעג ךיז טָאה'מ .קָאלג
 םיא םּורַא זיא ,ןעװעג זיא רע ּואװ ,טרָאד .ןעוועג עכריק ַא ןיא
 .כיל רעד ןיא ָאד ּוליִפַא ,סַאג רעד ףיוא ּוליִפַא -- ,עכריק יד
 יד טגַאװעג טשינ טָאה ןעמ ,עעלַא-ַאטשַאק רעגידנענּוז ,רעגיט
 | | ,םיא ּוצ ןּביױהּוצפיוא ןגיוא

 ןגָאלשרעד ,גירעדינ ,ןיילק ,טרעטעמשעצ ןרָאװעג זיא יז
 טשינ ךיז יז טָאה ךָאד ,ןײלַא עמיטש ןייז ןּופ גנַאלק ןּופ ןיוש
 ךיז טָאה יז ,טרעזֹרַאפ !ןיינ ,ךעלמייהמּוא םיא ןּבענ טליפעג
 ;עגסיױא ריא ךיז טָאה ץלַא .טצישַאּב ,רעכיז םיא ןּבענ טליפעג
 ןצנַאגניא רָאג יז זיא םיא ןּבענ םירָאװ .גיטכיר ןּוא רָאלק ןזיוו
 ןייגּוצרעּביא ןּבױלג ןרעדנַא ןיא ןעװעג-טיײרַאּב ,ןעוועג-גיאור
 םענייק רַאּפ טָאה יז .טייקרעכיז רעטגייצרעּביא רעפיט ַא טימ
 ּוליפַא ןּוא עמַאמ-עטַאט ריא רַאפ טשינ ,טַאהעג:ארומ טשינ ןַאד
 טָאה יז ליײװ ...ןיּבר ןגילייה םעד רַאפ ,םיא רַאפ טשינ ךיוא
 טצישַאּב רָאנ טשינ חלג ןגיטכעמ ןסיורג םעד ןּבענ טליפעג ךיז
 טָאה יז רָאנ ,טירש ריא ןּופ טייקגיטכיר רעד ןיא רעכיז ןּוא
 ,טייקנדנּוּבעגּוצ ַא ,גנוגינ עכעלנעזרעּפ ַא ךיוא םיא ּוצ טליפעג
 .ןיּבר םּוצ יװ טעמּכ ,טייקגירעהעגנָא עשרעדניק ַא

 ּוליפַא ,סענָאנ יד ,טימעג טשינ ךיז ןּבָאה ייז יװ םירָאװ
 ײז ךעלּביל יװ ,ריא ּוצ טּוג ןייז ּוצ ,ענעלעה רעטסעװש יד
 ךיז זיא ןעמ גידתונמחר יװ ןּוא ,ריא ּוצ טדערעג טשינ ןּבָאה
 ,שּוח ןפרַאש ריא טימ ךָאד יז טָאה ,ריא טימ ןעגנַאנַאּב טשינ
 ץינערג יד טליפרעד ץנעגילעטניא רענעריוּבעגניא ריא טימ

 יד ,םעד רעטניה טגיל סָאװ ,חוּכ םעד - ,טייקסטּוג רעייז ןּופ
 יז ,ןצכעּוט ערעיײז עלַא ןּופ סיורַאטליפ ןעמ סָאװ ,"הוצמ,
 טשינ ןּוא ןּבױלג רעייז ּוצ זיּב זיולּב ריא טימ טּוג ךיז ןעײגַאּב
 עכעלטסירק רעייז ןּוא טּפַאשטניירפ רעייז ןעגנַאגעג זיא רעטייוו
 יד "עּביל, רעייז ךרּוד ןליפכרּוד טנָאקעג טָאה לזייר ."עּביל ,
 טייקגנערטשעגגָא עגיטסגנַא יד ,טנערטעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ךעטש
 סע ויא רעּבָא שרעדנַא ץנַאג .עיסימ עגילייה רעייז ןריפּוצסיוא
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 ,ןָא טּונימ רעטשרע רעד ןֹּופ ,יקצעינשיו חלג םעד טימ ןעוועג
 רע זַא ,טליפרעד יז טָאה ,םיא טימ טנגעגַאּב ךיז טָאה יז סָאװ
 סָאװ ,סָאד ,גנֹויצַאּב עכעלנעזרעּפ עכעלרעניא ןַא ריא ּוצ טָאה
 רעייז ,חלג םעד ,םיא ןיא ,ןענַאפעטס טימ ןּבָאה:הנותח טעװ יז
 ,טימרעד טריסערעטניא ךיז טָאה רע .ןעגנַאגעגנָא רעייז ןּוא
 .יצנייא ןייז טלָאװ ןַאפעטס יװ ױזַא ,טימרעד ךיז טדיירפעג ןּוא
 "רעטָאפ, םער טריּפשרעד ךיילג טָאה יז ןּוא ,ןעװעג ןּוז רעג
 טימעג ךיז יז טָאה ,החּפשמ ַא סנַאפעטס ּוצ יװ ןּוא .םיא ןיא
 -ריו יז לָאז רע זַא ,ןגױא ענייז ןיא ןח ןעניפעג ּוצ םעלַא טימ
 הנּומא רעכעלטסירק רעד ןיא ןרעוו;ּוצ-ןעמּונעגפיוא ןעניפעג-גיד
 ,ןייז ּוצ ּבייװ סנַאפעטס ןּוא

 ,טקנטכניא ןשרעּבײװ ריא טימ טליפרעד טָאה יז ןּוא
 יז טָאה רע זַא ,שטטָאּבָארּפ רעטָאּפ םעד ,םיא טלעפעג יז זַא
 ,ריא ּוצ סױרַא:טזײװ רע סָאװ ,טייקכעלטניירפ יד זַא ,ןרעג
 =ָאיסעּפָארּפ, ּבילּוצ רָאנ טשינ ןענעז ,ענייז טייקכעלּביל יד ןּוא
 'טימ םיא טָאה יז רָאנ ,ערעדנַא יד ייּב יװ ,"ןדנּורג עלענ
 רע ,עיטַאּפמיס ַא ריא ּוצ טליפ רע .ןעמּונעג ,טרירעג סעּפע
 ןייז טימ ,ןּוט טייג יז סָאװ ,טירש םעד ןיא ןפלעה ריא ליװ
 ּבילּוצ -- ,ריא ּוצ דמערפ ןעװעג טשינ ךיוא זיא רע ,ןליװ ןצנַאג
 ..סענָאנ יד ,ערעדנַא יד יװ -- ,ןענַאפעטס ּוצ ליפעג-עּביל ריא
 לָאז יז זַא ,טריטקיד ריא טָאה טקניטסניא-סגנּוגידיײטרַאפ ריא
 -רעד טשינ טכיזניה ןייק ןיא ןענַאפעטס ּוצ ןעגנּואיצַאּב עריא
 ריא זַא ,ןעװעג;דשוח יז ןּבָאה עכלעװ ,סענָאנ יד רַאפ ןענָאמ
 ליװ יז סָאװ ,םעד ּבילּוצ זיא ןּביױלג םעיינ םּוצ ןייגרעּביא ץנַאג
 ךיוא ןענעז םעדכרּוד .לטסירק םענייש םעד טימ ןּבָאה-הנותח
 ךיז יז טָאה חלג ןרַאפ רעּבָא .ריא ּוצ ןעװעג;טלַאק סענָאנ יד
 .ןענַאפעטס ּוצ ןליפעג עריא טימ ןטלַאהַאּב טפרַאדעג טשינ
 ,לָאמ סעדעי ,טנָאמרעד םעד ןגעװ יז טָאה ןילַא רע ,טרעקרַאפ
 טכַארּבעג ריא רע טָאה ,רעטסיולק ןיא טכּוזַאּב יז טָאה רע ןעװ
 ןטּוג ַא ןיּבשח םעד ףיוא ךיוא ןּוא ,ןענַאפעטס ןּופ סּורג ַא
 רעד ןלעפעג םיא טלָאװ סע יװ ױזַא ,טכַאמעג ץיװ ןכעלרעטָאפ
 יעְנּוצ טָאה ריא ּוצ חלג םנּופ ןעגנּואיצַאּב ערעילימַאפ יד ,ךּודיש
 צכעלנעזרעּפ ַא טפַארק רעשילַארָאמ ןייז ןיא ןּביױלג םּוצ ןּבעג
 ,עטָאנ
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 יז ןעװ ,טכַאלעגסױא יז ,חלג רעד ,רע טָאה לּכ-םדוק
 ןדנעילּב ַא רעטנּוא קנַאּב רעד ּוצ םיא ּוצ ןעמּוקעגּוצ זיא
 טָאה יז ןעװ .ריא ףיױא טרַאװעג טָאה רע ּואװ ,םיוּב:ןַאטשַאק

 יעג רע טָאה ,טײקגימַאלּפ רעגידנרעטיצ טימ טנַאה ןייז טשּוקעג
 | : רעטכעלעג ןיא ריא ּוצ טגָאז

 ןעמּוקעג ריד ןזיא יּבר רעד זַא ,טרעהעג ּבָאה ךיא --
 זַא ,טניימעג ּבָאה ךיא .ןקָארשעג ךיד ןּוא םולח ןיא טכַאנייּב
 - הנּותח רעד רַאפ ,עקנעינַאּפ ַא ..,םולח ּוצ ריד ןעמּוק ערעדנַא
 | .ןדיי עטלַא ןייק טשינ ,..ןתח רעד םולח ּוצ טמּוק

 .,תחנ רַאפ ןלָאװקעג טָאה חלג רעד .,ןרָאװעג-טױר זיא יז
 .,טקריװעג טָאה רע סָאװ ,םעד ּבילּוצ יא ןּוא ,ץיוװ ןטּוג ןייז ןּופ יא

 ּוד זַא ,ןּבעגּוצרעּביא ןענַאפעטס ךיא ּבָאה סָאװ ,ָאזלַא -

 טגערפעג יז רע טָאה -- ? םיא ןּופ טשינ ,ןיּבַאר ןּופ טסמולח
 גָאט ןדעי טמּוק רע -- .קילּב ןדנעגיאּורַאּב ןכעלרעטָאפ ַא טימ
 ןעז ּוצ ךיד דלּודעגמּוא רַאפ ןיוש טנערּב ןּוא ריד ףיוא ךיז ןגערפכָאנ

 טנַאה ןייז ,טינקעגרעדינַא םיא רַאפ ,ןעניפעג טּומ טָאה יז

 : ןסּוק ּוצ טכוזעג
 ...םיא רַאפ ארומ ּבָאה ךיא ,,רעטָאּפ רעּביִל ןיימ --

 טָאה רע רָאנ ,סטכעלש ןייק טגָאזעג טשינרָאג רימ טָאה רצ

 קילּב ןיז !ןגױא עגירעיורט עכלעזַא טימ רימ ףיױא טקּוקעג

 ןָאק רע ,טגָאז ןעמ .ןכָאטשעג רעסעמ ַא טימ יװ ךימ טָאה

 ךיז ןָאק רע ,םיא רַאפ ארומ ןּבָאה ןדיי עלַא ,ןּוט:רע דנּואװ

 ןופ ךימ טָאה רע זַא ,ךיוא טגָאז ןעמ ,ןכײלשנײרַא טנעװ ךרּוד
 ךיא .דניק ןײז יװ ,טּוג יוזַא ןיּב ךיא זַא .,,ןטעּבעגסױא למיה

 ץישַאּב .ןּוט טשינ סטכעלש ןײק רימ לָאז רע זַא ,ארומ ּבָאה

 "עגניא ךיז טָאה יז -- { ךימ ץישַאּב !רעטָאפ רעּביל ,ךימ

 .טגעה סחלג םעד ןיא םינּפ ןייש ריא ןטלַאהַאּב ןּוא טעשטרָאק
 רעד ןזיא - ,ןרעה טשינ ךיא ליװ ,ןגָאז יז סָאװ --

 ןיימ ,ןפרַאדַאּב ריד ּוטסעװ סָאד -- ,ןרָאװעג;טסנרע םיצּולּפ חלג

 טסליװ ּוד ןעװ ,ןטײצ עלַא ףױא ןגָאלשסױרַא ּפָאק ןּופ ,דניק

 רעד טָאה -- 1 ּוצ רימ סע יוטסגָאז ,ןיעהעג ןּביױלג רעזנוא ּוצ

 קַאּבַאט ּפינש ןשיגרעגע ןַא ןּוא גנערטש ריא ּוצ טדערעג תחלג

 רעד ןיא טָאה רע סָאװ ,עקשוּפ רענרעּבליז ןייז ןּופ ןּבעגעג

 : .ןטלַאהעג טנַאה רעסיורג
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 ,ּפָאק ןטימ טמיטשעגוצ יז טָאה -- ,רעטָאפ ,ָאי --
 ַא טָאה טָאג :דניק ןיימ ,סױא ךימ רעה טציא ןוא --

 ןּוא רעדירּב ענייד עלַא ןופ .ריד טימ ןוטעג דסח ןסיורג
 רעכצלטיוט רעד ןיא ןרָאװעג.ןריוּבעג ןענעז עכלעװ ,רעטסעװש
 ןּבעגעגנײרַא ,ןּבילקעגסיוא ךיד רע טָאה ,ןּבױלג ןָא ןּוא דניז
 ןגיטכיר ןיא ןטפעהַאּב ּוצ ךיז רעגַאּב םעד ץרַאה ןײד ןיא
 ןגיליה ןיז ןיא ןרעװיטזײלעגסיוא טסלָאז ּוד ידּכ ,ןּביולג
 ,הנומא עשיליוטַאק יד רָאפ ךיז טימ טלעטש סע סָאװ ,טסײג
 ןײז ןּופ גָאט ןיא ןיטשּוצפיוא עטכערעג עלַא טימ ידּכ ןוא
 ּױאװ ,םונהיג ןגיּבײא ןיא ןרעװ ּוצ ןלַאפרַאפ טשינ ןּוא טּפשמ
 .עד ,ןרעװ-ןלַאפרַאפ ןלעװ רעטסעװש ןּוא רעדירּב ענייד עלַא
 .ּביל רעײז ןסּוזעי טסוּומ ּוד ,ןעקנַאד ןסּוזעי וטספרַאד רעּביר
 -יה יד ןּוא רעטּומ עגילייה יד ןּוא ..,ץרַאה ןייד ןיא ןּבָאה
 ןטסירק עלַא ןּוא ןלָאטסָאּפַא עלַא ןּוא טסײג ןייז ,עכריק עגיל
 י ןעקנַאד ּוטספרַאדַאּב גָאט ַא לָאמ טנזיױט עגילײה עכעל
 יד טימ ןּוטעג טָאה רע סָאװ ,דסח ןכעלטעג םעד רַאפ ןסוז
 .מּוא ערעדנַא עלַא ןּוא .םידסח ענייז ןיא ןעקנעדעג גידנעטש
 ּוד סָאװ ,"סענָאּבָאּבַאז ערעטסניפ ןּוא ןטײקשירַאנ ,ןטײקגינייר
 ןענַאװנּופ ,םיה רעכעלקילגמּוא ןײד ןופ טכַארּבעגטימ טסָאה
 ןּוא טױט ןענעז ײז .ריד רעטניה ןפרַאװ ּוטספרַאד ,טסמיק וד
 ןּברָאטשעג טסיּב ּוד ,טײהנעגנַאגרַאפ רעצנַאג ןייד טימ ןּבָארגַאּב
 +נזײלסױא ןגיטכיר ןיא ןריוּבעג לָאמַאכ ָאנ ּוטסרעװ טציצ ןּוא
 סָאװ , ךניק ןיימ ,ןענַאטשרַאפ ּוטסָאה ; ןּביולג ןשילױטַאק ןגיד
 ? ריד גָאו ךיא

 ,רעטָאפ ,ָאי --
 {ןּוט ּוצ ןּוא ןטיה ּוצ ,ּוצ סָאד רימ טסגָאז ןּוא --
 ,רעטָאפ ,ָאי -
 !ןרעג ּוטסנרעל םזיכעטַאק םעד --
 ,רעטָאפ ,ָאי --
 ךופ תמא-טּפוה רעטפניפ רעד ןיא רעכלעװ ןּוא --

 4 : { ןּביולג
 'ןיא ןּביולג רעזנוא ןופ תמא:טּפױה רעטפניפ רעד --

 טשינ ןעװ ,גנוזײלרעד רעזנּוא רַאפ סיואכרוד ןיא דסח סטָאג
 ,"טןיילרעד ןרעװ טשינ רימ ןענָאק ,עקסַאל ןײז
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 טלכימש -- ,עלעּפעק שידײ ,טּוג ,דניק ןײמ ,טּוג --
 טָאה רע סָאװ ,ןושל שידײ ףױא ּוצ סע טגײל ןּוא חלג רעד
 סָאװ ןּוא ,ןדיי טימ ןכערּפשעג ענײיז ןיא ןטכעלפּוצנײרַא ּביל
 .וצכױרַא טשינ סע ,ןטלַאהנײא טציא ךױא טעינ ךיז ןָאק רע
 ףטסנָאק עקסַאל סטָאג ןָא ןַא ,ןיוש וטסעז טציא ,ונ -- ,ןגָאז
 ןייז ןוט טפָא לָאז רע ,טָאג ּוד טעּב ןטוײלרעד ןרעװ טשינ
 פָאמַאכָאנ ריא טגנַאלרעד ןוא חלג רעד טגָאז - ,ריד ּוצ דסח
 ריד ּוצ ןעמּוק טעװ רעֶמָאט ןּוא - ןשּוק ּוצ טנַאה עסױרג ןײז
 ָאד ּוטסָאה ָאט ,יּבו רעסײװ רעד תומולח ענד ןיא לָאמַאכָאנ
 טעװ ,טימרעד ץיירק ןּופ ןכײצ םעד ךַאמ ,לדליּב טגילייהעג ַא
 ,טסקַאװ רעפעפ רעד ּואװ ,ןפױלטנַא רע

 ףךליּב םעד טימ ץקינָאילַאדעמ ַא ןוטעגנָא ריא טָאה רע
 ,ןלַאה ריא ףיוא רעטּומ רעגילייה רעד ןופ

 ןיא ןרערט טימ טקנַאדַאּב חלג םעד לָאמַאכָאנ טָאה יז
 ,ןגיוא יד

 | ?ןּוט טציא ּוטסיײג סָאװ ןּוא --
 רעגיליה רעד ןּוא ןסײר ךעלעמילּב ךיא לעװ טציא --

 .ןצנַארקַאּב דליּב סרעטּומ
 ּײשג ,רימ טלעפעג סָאד ,דניק ןימ ,ןייש ןיא סָאד --

 ,ןעמָאנ סטָאג ןיא
 רעד טימ ןײלַא ןעװעג זיא חלג רעד ןעװ ,רעטעּפש

 :ריא ּוצ רע טגָאז ,רעטסױלק ןּופ ןירעעזפיוא רעטלַא
 ףָאנ ,עמלעש ַא רַאפ סָאװ .ןדי יד ,קלָאפ גיאעפ ַא --

 .ףעד יז ןּוא ,ןרָאװעג.טצירּפשַאּב רעסַאװ ןגילײה ןטימ טשינ
 ײז ןגָאי םעלַא ןיא ,ןּבױלג רעזנּוא ןופ טכײג םעד ןיוש טליפ
 .סָאװ ,טּוג ךָאנ ..ןּבױלג ןכנלנסירק ןיא ןליפַא ,רעּביא זנוא
 ײז ןטלָאװ טשינַא ,ןעמונעגנָא ןבילג רעזנּוא טשינ ןּבָאה ײז
 ,.ערעײז טימ טצעוַאּב ןלוטש עשיפיקסיּב עלַא

 ,טמעקרַאפ ּפעצ יד טימ ,לדיילק ןסײװ ריא ןיא זיא לזייר
 .ךלעפ עלעג טָאה ןּוא דלעפ.רעטסיולק םעד רעּביא ןעגנַאגעגמורַא
  ןענופעג עקנָאל רעד ףיוא טָאה יז סָאװ ,ןסירעג ךעלעמילּב
 ןָאמ עטשרע ןּוא ךעלעגייא עיױלּב עטנפעעגפיוא סָאװ-רָאנ םיוק
 סחלג ןגידנעלכיימש:טּוג ןגידתחנ םעד טימ טָאה ןּוא ,ךעלרעטילפ
 ןיא ןגָארטעג טָאה יז סָאװ ,לצנערק ַא ןטכָאלּפעג טייקגימיטשוצ
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 יה רעד ןּוּפ דליּב סָאד טימרעד ןריצַאּב ּוצ ,ןײרַא:רעמיצ ריִש
 .ירפ ַא ןּוא רעגיטכיל ַא ןעװעג סע זיא גָאט ַא ,רעטּומ רעגיל
 יז ןּוא ,ןעװעג-ןפָא ןענעז לרעמיצ ריא ןּופ רעטסנעפ יד ,רע
 ;רצטסױלק ןיא רָאנ טשינ ,ןקּוקנײרַא ייז ךרּוד טנָאקעג טָאה
 ףיוא ,סױרַא-געװ ןפיוא רעּבירַא-טױלּפ ןרעּביא ךיוא רָאנ ,ןטרָאג
 .טלּוק ןּוא לרעטסנעפ ןיא טציא יז טייטש ,סעקנָאל עגירג יד
 ןּופ קילּבנָא רעגיצנייא רעד זיא סע ,געװ ןטייװ ןפיוא סױרַא
 ,טנַאװ-רעטסיולק רעד רעטניה ןּבעל ןכעלרעסיוא

 ןיא טציא ,ךיז ןיא רעכיז ןצנַאגניא ןיוש יז זיא טציא ,ָאי
 יד ,טּוג ןיא ,טּוט יז סָאװ ,סָאד זַא ,טּבױלג ןּוא ןדירפּוצ יז
 רעמ טשינרָאג טָאה יז ,ריא רַאפ ןּברָאטשענּפָא ןיא טלעװ עטלַא
 ,ןגָארקעג עמַאמ-עטַאט עיינ טָאה יז ,ןּוט ּוצ ןטרָאר ייז טימ סָאװ
 ײּב ןלעװ עכלעװ ,ןרעטלע ענייז ,ןַאפעטס ; החּפשמ עיינ ַא
 --רקיע רעד ןּוא ,ןעמענּוצ יז רעטכָאט ַא יװ ןּוא ,ןייז רמש ריא
 טײטש טלעװ עצנַאג יד ,חלג ןכעלרעטָאפ ,ןרעכיז ,ןּביל םעד
 טשרע טלָאװ יז יװ ױזַא ,עיינ ַא ,עיירפ ַא ,ריא רַאפ ןפָא
 ,ָאי !עלַא ,עלַא ,ריא רַאפ ץלַא ,ץלַא -- ןרָאװעג-ןריוּבעג טציא
 ,"עמַאמ עגילייה, יד ,סּוזעי !ןסעגרַאפ יז טָאה רקיע םעד ןָא
 ,ץלַא זיא סָאד ,ןָא;לָאמטנײה ןּופ החפשמ עיינ ריא זיא סָאד טָא
 עּביל סיורג טימ ןּוא דיירפ טימ טשּוק יז ןּוא .טָאה יז סָאװ
 טימ טצנַארקַאּב זיא סָאװ ,רעטּומ רעגילייה רעד ןּופ דליּב סָאד
 רעד סָאװ ,לקינָאילַאדעמ םעד ףױא ץלָאטש זיא יז .ךעלעמילּב
 טליפ יז ,ץרַאה ריא ּוצ ּוצ סע טקירד יז ,ןּבעגעג ריא סָאה חלג
 יֵנ ריא ,טלעװ עיינ עצנַאג ריא טלָאװ יז יװ ,םעד ךרּוד ךיז
 ןיש טרינימָאד ןַאפעטס ןכלעװ ןיא ,החּפשמ עיינ ריא ,ןּבעל
 ,טקירדעגּוצ ץיַאה ריא ּוצ ,ןפָא ,לַאגעל טציא

 ןענּואװעגקירּוצ ץלַא טָאה יז סָאװ ,דיירפ רעטיול רַאפ ןּוא
 םענעפָא םּוצ ּוצ יז טפיױל ,ךיוא ןַאפעטס םענייש ריא ןּוא

 טיצ סָאװ ,טלעװ רענייש רעד ףיא סױרַא-טקּוק ןּוא רעטסנעפ
 ןקערטשסיױא ליװ יז .טנַאװ-רעטסיולק רעד רעּביא ןסיורד ךיז
 .ןייז עריא דלַאּב טעװ סָאװ ,טלעװ רענייש רעד ּוצ טנעה יד

 םייּב גרעװ ַא ,ץרַאה םייּב פּוצ ַא ריא סע טיג םיצּולּפ

 !ןיורק ...עלעמַאמ ,,!? טרָאד טייטש רעװ ,יוא -- ןלַאה
 טכַאמרַאפ ,רעטסנעפ ןּופ קירּוצ-גנּורּפש ַא יז טיג קנילפ
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 טשינ ליװ סָאװ ,דניק ןיילק ַא יװ ,ןגױא יד טנעה יד טימ ךיז
 ;נוא ךיז טעבנג יז ,ןעגנַאפעג ןיוש זיא ץרַאה ריא רעּבָא ,ןעז
 ןּוא לגנעהרָאפ עסייװ סָאד ףיוא:טקעד ,רעטסנעפ םּוצ רעט
 יװ ,ןגירשעג-טלַאװעג ,יױא !עמַאמ יד זיא סע ,ָאי ,סױרַא:טקוק
 יד ךָאד זיא סע ,ָאי !עמַאמ יד ,ןרָאװעג-טרעטלערַאפ זיא יז
 עיגלַאװָאק רעד ייּב טליהעגנייא ךּוט ַא ןיא טייטש סָאװ ,עמַאמ
 ןּפיל יד טימ סעּפע טכַאמ ןּוא

 לָאז ,ןיינ ,רעטסנעפ ריא ןּופ ּפָא לָאמַאכָאנ טגנירּפש יז

 טײטש סָאװ ,ענעדיי עטלַא ןַא ןיא סע ? רעטּומ ריא ןייז סָאד
 יו ,ױא !עֹּבַאּב עמירָא ענעפרָאװעגסױרַא ןַא יו טציא טרָאד
 זיא יז סָאװ ,רעטּומ ריא סָאד ןיא !סיא:טעז ישעמַאמ יד
 סָאװ ,יורפ עקרַאטש ,עכיוה ַא ,עטיירב ַא ? ןענעק ּוצ טניואוועג
 רעטנּוא קּורְּב רעד טָאה ,לסעג ןרעּביא ןעגנַאגעג זיא יז ןעוו
 יד ,ןרָאװעג-רענעלק ןיא יז .טרעטיצעג רּוגיִּפ רעקרַאטש ריא
 ןגָארטעג ןעועג קַאז ַא טלָאװ יז יװ .טעשטרָאקעגניײא ,עמַאמ
 ןעיירד ןיא ןגױּבעגנייא יז טייסש יװַא .סעצײלּפ עריא ףיוא
 ײװ ,יײּברעד ךיז טלקָאש ןּוא ןּפל יד טימ סעּפע טלמרּומ ןּוא
 .ַאֹּב עמַאמ יד ,םינּפ ריא טשינ ךָאנ טעז יז .ןענעװַאד םייּב
 ןעמַאמ יד טכַארטַאּב יז ,ןיינ ,רעטסנעפ ןיא טשינ יז טקרעמי
 ןױש ריא טמּוק רעטּומ ריא ךיוא ? רעטּומ ריא סָאד זיא .הבנגּב
 סבלַאק סחנּפ יו ,ענעדיי עמירָא עדמערפ ַא יו ,דמערפ רָאפי

 סע ,ןיינ .ןעגנַאגעגיײּברַאפ טשרע ןיא סָאװ ,ּבייו סרעלדנעה
 !רעטומ ריא טשינ ןיא

 ,ךעלטייה יד ךרּוד ךיז ןכערּב ןרערט יד רעּבָא
 ןגױצעג יוװ ןּוא -- !ןֹּוט ךיא לָאז סָאװ ,ןיורק:עמַאמ --

 ןּוא רעטסנעפ םּוצ ּוצ רעדיו יז טייג ,ןטייק עגידפּושיּכ טימי
 ,עמַאמ -- ,קילּבנגױא ןייא ךָאנ רָאנ - ערַאּפש רעניילק ַא ךרּוד
 ןיש ןיּב ךיא ,שרעדנַא טשינ ןָאק ךיא .טשינ ךימ טלעשרַאּפ
 לגנעהרָאפ סָאד רעדיװ טרַאש ןּוא - !ןּברָאטשעג ריד רַאפ

 ,.וצ
 ּואו ,ןעּור טשינ רעמ יז ןָאק ןָא לָאמטסנעד ןּופ רעּבָא

 ,טכיזעג סרעטּומ יד יז טעז ,ךיז טניפעג יז ּואו ןּוא טייג יז
 ןיא טרָאד סױרַא עליישטַאפ רעלעקנּוט רעד ןּופ טְקּוק סָאװ
 ןּוא טגיל יז ןעװ ,טכַאנײּב ,רעױט טייז רענעי ףיוא ,לקניוװ

 .,22 ,דיי:םיליהת רעד ,שַא םולש
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 ,טירט עליטש סרעטּומ רעד ןרעה יז ןָאק ,םּורא ליטש זיא סע
 טשינ םענייק טגָאז יז .םּווַא זױה ןּופ ןרעיומ יד ןעלגניר סָאװ
 *ניא טייטש עמַאמ יד זַא ,טשינ םענייק טלייצרעד יז ,..ןּופרעד
 .עג טשינג ּור ןייק רעמ יז ןָאק ןָאילָאמטסגעד ןּופ רָאנ ,ןסיורד
 .:ןעניפ
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 6 לטיּפַאק

 לגנַארעג-רעטעג

 ןוא רעטעג יד ןשיװצ גירק ַא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה סע

 ךַאװש ,םירָא ןַא ןופ ץוַאה סָאד ןּבילקעגסיױא ךיז ןּבָאה ײז

 ..רלעפ:המחלמ רעייז רַאפ לדיימ
 יז ןַא ,ךעלרעטסנעפ עלַא ןענעז טּפַאלקרַאפ ,ןעגנַאהרַאפ

 +סיולק טיײז רענעי ףױא טײטש סָאװ ,םינּפ סָאד ןעז טשינ לָאז

 ךריד ןענָאק ןגיוא יד ןּוא ,ןגױא טָאה םינּפ סָאד רעּבָא ,רעט

 עמַאמ יד ןַא ,ןעלזיר ךיז טכַאד .ןקיקכרּוזַא טנעװ עטרעיומעג

 עקיד יד ךיוד ןײרַא-לּביטש ריא ןיא טקּוק ןּוא ןסיורד ןיא טייטש

 ךיז טקוּב יז ןעװ ,טּוט יז סָאװ ץלַא טעז ןּוא ךרודא טנעװ

 ,ןֿפיל עריא ףיוא ןוא .םיא רַאפ ךיז טעילדָאמ ןּוא םלצ ןרַאּפ

 ךיא סָאװ ,רימ ןזיא ייוו, : ךָארּב רעד טגנעה ןּפיל סעמַאמ רעד ףיוא

 .טרעטיּברַאּפ סלזייר טימעג סָאד טרעװ -- *,,! טּבעלרעד ּבָאה
 טשינ רעמ לָאמנײק ,לָאמנײק ךיז יײּב ּפָא;טכַאמ לזײר

 ןעװעג טלָאװ ןסיורדניא ךיילג ,רעטסנעפ ןכרּוד ןקיקיצסױרַא
 הבנגּב ,ןטלַאהנײא טשינ ךָאד ךיז יז ןַאק .טלעװ עטמסרַאפ ַא

 ןיא טניואװ סָאװ ,רַאלָאטס רעד יװ טלמּונַא יז טעז .יז טקּוק

 .געטש טײטש עמַאמ יד ןכלעװ ןּבענ -- ,זיוהילגיצ םעיײינ םעד
 =טמּוק -- ,רעטסנעפ ריא רעּביאנגעג טקנוּפ ןיא סע לײװ ,גיד

 ,ריא ףיױא טיײרש ,קעװַא עףיא רעטּומ יד טּבײרט ןּוא סױוַא
 טמענרַאפ יז סָאװ ,זױה ןּופ טנָארפ םעד ןוָאלרַאפ לָאז יז זַא
 רעײז ןגָאז ריא טזּומעג סעּפע טָאה רע ,ןָא-ןגרָאמירפ ןּופ

 ,רָאלק סע טעז יז ,טנייװעצ ךיז טָאה רעטּומ יד םירָאװ ,סעזייּב

 ןוא ,ןגױא עריא ּוצ ךּוט עצרַאװש סָאד טמענ רעטּומ יד יװ

 =יװ ךיז טלעטש ןּוא טירט רָאֹּפ ַא רעטײװ יז טײג ןייװעג טימ
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 טימ ןּוא טור ַא טימ יז טּבײרט טסירק רעד רעּבָא .ּפָא רעד
 ןעמַאמ רעד טסײּב טנּוה רעד "! עקויאודישז ,ײג, :ּטָא טנּוה ַא
 .עג רעטײװ טרָאד ןיא'ס סָאװ טשינ טסײװ לזײר .דיילק סָאד
 ּוצ;:טפיול יז ,ןטלַאהנייא טשינ ךיז יז ןָאק רעגנעל רָאנ ןעש
 .ַאמע :ןעירש ּוצ ךיוה ןָא-טּבײה ןּוא רעטסנעפ םענעּפָא םּוצ
 ,"ךיא ןיּב ָאד ,ןיורק-עמ

 ךיז ןעיצ ,םיוצ טײז רעטיײװצ רעד ףיוא ,סנטייװרעדנופ
 ,טלַאװעג ַא טרעװ סע .סױא ןּפיל ןּוא טנעה ,ןגיוא ריא ּוצ
 ,סיוא ןּוא רעטסניפ ץלַא ןיא רעטעּפש

 ףיוא עטשלחרַאפ ַא סענָאנ יד רעטעּפש יז ןּבָאה ןענופעג
 ..ןגיל עגָאלדָאּפ רעד

 ,םּורֲא טנגעג רעצנַאג רעד ןיא עטכישעג יד ךיו טגָארט
 ןשיװצ סע טלײצרעד ןעמ ,הפרש ַא יװ ךיז טײרּפשרַאפ סע
 ;רָאט ףיױא ,קרעמ ףױא ,םישרדמ-יּתב ןיא ,ןלוש יד ןיא ןדיי

 ,םומעמּוא ,רעּבײװ ןשיװצ סעקטַאי ןיא ,רעּבלעװעג ןיא ,סעג
 יז ןטנַאה סענָאנ יד, :ןעמַאזּוצ רָאנ ךיז ןעמּוק ןדײ ואװ
 יז .רעטסױלק ןיא טלַאװעג טימ ,רעטכָאט סגילעז ,הלּכ עשידיי
 ?ןךימ עװעטַאר ,עמַאמ, :ןגירשעגרעטנּורַא רעטּומ רעד ּוצ טָאה
 רעכסנעפ:רעטסיולק ןכרּוד טָאה לזיײר זַא ,ןליצרעד ערעדנַא
 ,ןענענ ןּבעל סָאד ךיז טעװ יז זַא ,ןפרָאװעגּפָארַא לטיווק ַא

 ,עדנַא ןעװעטַארסױרַא רעטסױלק ןּופ טשינ יז טעװ ןעמ בוא |
 .רעד רעטּומ יד רָאנ טָאה יז יװ יױזַא זַא ,וצ ךָאנ ןגײל ער
 ,ןעגנירּפשסױרַא רעטסנעפ-רעטסיולק ןּופ טלָאװעג יז טָאה ,ןעז
 .עג יד ,ןטלַאהעגקירּוצ טלַאװעג טימ יז ןּבָאה סענָאנ יד רָאנ
 ןּוא ןקילּב ךרּוד ןָא;טּבײה הנומא יד ,טכָאקעגפױא ןרעװ רעטימ
 .ןעװעמַאט ּוצ רעמ טשינ ןיא טּולּב עסײה סָאד .ןדער וצ טנעהי
 סָאװ ןטסירק ןײק ָאטשינ ןיוש ןיא סע ,עגינייז'ס וצ;טיג רעדעי
 זיא גנולייטעצ יד ",.,רחוס-דרעפ םעד ףיוא תונמחר ַא; :ןגָאז
 עגירעייז ּוצ ןקילָאטַאק -- :ןטינשעג עיניל עפרַאש יד ,רָאלקי
 ,,ןשטנעמ יד ךרּוד ךיז ןגָאלש רעטעג יד .עגירעײז ּוצ ןדײ ןּוא

 ןעלטימ עלַא ,ןעלטימ ענעדישרַאפ ןעמ טכּוזרַאפ טשרעוצ
 .הנומא רעד ּבילּוצ טייג סע לײװ ,ףמַאק םעד ןיא רשּכ ןענעז
 םילוּבלּב סױא-טכַארט ןעמ ,גנוריגער רעד יב ףליה טכּוז ןעמ
 גנּוריצ יִד טימ ןדנ םעד ,טעבנגַאּב ןטַאט םעד, ;לדיימ ןפיוא
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 לָאז רעסעּב ,ןכַאמ ריא סעצָארּפ:לַאנימירק ַא -- ,"ןעמּונעגסױרַא

 ןַײק טשינ ןפלעה סע ּואװ ,טרָאד ,ןציז ןייג הסיפּת ןיא יז

 ערעדנַא ךרּוד ןעניװעג ּוצ רעצרעה יד ןעמ טװאורּפ ,ןרערט
 יילש ןדלָאג ַא זיא "דיײתנּתמ, ַא ,טלעגידחֹוש ךרּוד ,.,ןעלטימ

 טשינ רעּבָא ןפלעה סע ..ןרעיוט עטכַאמרַאפ עלַא ּוצ עלעס

 ,רעסַאװ ןיק טשינ ןיא טּולֹּב ,טלעג ןיק טשינ ,ןרערט ןייק
 לארשי יװ ױזַא רעּבָא ,,הנומא ןייז טימ טלַאה רעדעי ןּוא
 ןעײטש ,טנַאהרעּבױא יד ןּבָאה םייג יד ןּוא ,תולג ןיא ןיא

 .ןזײא.ןּוא.לָאטש הנומא רעייז ייּב יז

 ײעג ןּוא טכער ןײק טשינ טניפעג ןעמ ּואְװ ,טרָאד ןיא

 יד ,טנעה ענעגיא יד טימ ןעמענ ּוצ ךיז סע ןעמ טװאּורּפ ,ץעז
 יד ןיוש טָאה ןעמ זַא ,יױזַא טציהעצ ןיוש ןענעז רעטימעג

 טּולֹּב סָאד ,ךיז ןעמ טּבײלק ןטײז עדייּב ןּופ .ןרױלרַאפ ּפעק

 ןשילױטַאק םעד ןגידײלַאּב ןדי יד, .עגינייז סָאד טרעדָאּפ

 .הלֹּכ ַא ןײרַא;ןּפַאכ ייז; ,טייז ןייא ןּופ סע טסײה -- "ןּביולג

 -- "..ןךמשּפָא טלַאװעג טימ ןליװ ןּוא רעטסיולק ןיא לדיימ

 ןפיוא ךיז ןּבײלק סנקלָאװ .טײז רעטײװצ רעד ןּופ סע טסייה

 רעד ןּופ -- ןדי ,ךעלסעג טייז ןייא ןּופ ןעייג םיוג ,למיה

 ַא ןּוא :ןוחצנ ַא טנייש םיִנּפ ןכעלטסירק ןדעי ףיוא ,רעטײװצ
 ןדיי "!רעדרעמ:סּוטסירק יד ,יײז ףיוא ױזַא טּוג , ; לכיימש-המקנ
 .ןגױא עגידרעייפ טימ ,ענעדנּוצעגנָא ,עגירעיורט םּורַא-ןעייג

 ,סרעשיפ ,םיבצק - ןעגנוי רעּבָא ,ליטש זיא לסעג:עקטַאי ןיא

 ..ליטש רעד ןיא סעּפע ךיז ןעלדֹוס ,םירבח סגילעז ,סענַאמרּופ
 כד ,ןײרַא לּבלעװעג שידיײ ַא ןיא טשינ טקעמש רעיופ ַא

 רעזײל .,ןפיוקרַאפ רעּבלעק ןײק םיבצק ּוצ טשינ ןליװ םייֹוג

 .עגמײהַא ןטגיטּולּבעצ ַא ףרָאד ַא ןּופ ןעמ טָאה רעײג-ספרָאד
 'ּוִצ רעיש סע ןיא קרַאמרָאי רעװָאשַאמָאט םעד ףױא .טכַארּב
 ןטימ חלג רעגיטרָא רעד טשינ ןעװ .ןעמּוקעג ךעטש:רעסעמה

 טשיג ןעװ ןּוא ,םייֹוג יד ןטלַאהעגקירוצ ןּבָאה סָאװ ,שזטסימרוּב

 טָאה ןעמ ןסָאגעג ןעװעג טּולּב ךיז טלָאװ ,בר רעגיטרָא רעד
 רעײנ.ןצלעּפ ןּוא רעכַאמלטיה עשידיי רָאּפ ַא ייס-יװיייס ןיוש

 ףיוא ,טכַארּבעגמײהַא ּפעק ענעדנוּברַאפ טימ ןרופ יד ףיוא
 --,ךשֹוח ןּוט ךיז טעװ ,ןעמ טגָאז ,"גָאטשרענָאד םענירג, םעד
 ,.סעסָאק יד ןפרַאש ןרעױּפ ידי
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 ןרעדָאפ רעטעג יד .,ןגיאּורַאּב טשינ ךיז ליװ הנומא יד
 -.,רעלגּומש רעד טרַאקנעּב ןתנ ןּוא בנג לרזֹוע ןּוא !תונּברק
 ןילַא ,טנערּבעצ הנומא עשידיי יד ךיוא ךיז טָאה ײז ןיא
 זַא ,בר םעד טעשַארטס סָאװ ,ב:ג רזוע ,זײּב:סָאדלַא יז ןעוט
 עֶלַא ןיוש טָאה סָאװ ,טרַאקנעּב ןתנ ןּוא ,ןדּמש ךיז טעװ רע
 תּבש ןּוא היסהרפּב ריוח ןסערפ יז ,ּפָאק ןייז ףיא תוריבע
 טָאה ײז ןיא - ,םּורַא סעסקיש טימ ןעײג ןּוא ײז ןרעכױר
 ! ןוטּוצּפָא ךַאז ַאזַא, :ןפּורעגּפָא טָאג רעשידײ רעד ךױא ךיז
 רעטסיױלק ַא ןיא ,ןעמענּוצרעפַא הּפח רעד רעטנוא ןופ הלּכ ַא
 שרעֶדנַא טשינ ,ןיינ !ןדמשּפָא טלַאועג טימ ןּוא ןעגנערּב ּוצ יז
 ןּבָאה ײז "!ןעמעניצסױרַא רעטסיולק ןּופ יז "עדנַארגב, רָאנ
 יד .,טעװַארפעגסיוא המחלמ ַא ןיא לסעג-עקטַאי עגנַאג סָאד
 .עמ.דניש יד ,ןדנּוּבעג קעז ןיא רעטכיװעג ןּבָאה ןעגנוייםיבצק
 סעקָאה יד ןּבָאה רעשיפ יד .טקעטשעג סעװעלָאכ יד ןיא סרעס
 יד ןּופ סעלשיד יד -- ,םירבח סגילעז ,סענַאמרּופ ,ןעמּונעג
 עג ךיז יז ןבָאה ,טכַאנרַאפ לָאמַא ,טכירעגמּוא ןוא ,רענעגעװ
 .ּוצּפָא דמש ןּופ רעטכָאט עשידי ַא -- ,רעטסיױלק םּוצ טזָאל
 ,ןע װעטַאר

 טמערוטשַאּב ןעזעג לָאמַאטימ ךיז טָאה רעטסיולק רעד |
 .ערט ףיוא טָאה קָאלג;רעײֿפ רעד ,ןדי עצרַאװש עסַאמ ַא ןופ
 םיֹוג יד .ןעגנולקעג ןּבָאה רעקעלגיעכריק יד ,ןפּורעג עגָאװ
 .ּורפ !ןלַאפַאּב רעטסילק םעד ןענעז ןדיי יד !:טרעהרעד ןּבָאה
 :טצײרעג המחלמ ּוצ רענעמ יד ןּבָאה סעקשטילָאטַאק-ןעיורפ עמ
 ;עז סנזײאּבָארג ,קעה ,סעסָאק "!רעטסױלק םעד ןלַאפַאּב ןדײ,
 עשינָאעלָאּפַאנ עטלַא ןַא ןליפַא ,ּפעק יד רעּביא ןענַאטשעג ןענ
 ךיור ןסיורג ַא טָאה ןּוא ,ןזיװַאּב טנַאה ַא ןיא ךיז טָאה סְקיִּב
 ןקָאר שרעד טשרעּוצ ךיז ןּבָאה ןדיי יז .טכַאמעגנָא לֵאנק ַא ןוא
 ך.ור םוצ ךיז ייז ןּבָאה ךָאנרעד .ןפָאלטנַא ןענעז ןּוא ריא רַאפ
 ( טשינ ייס.יו:ייס יז טָאה ןסָאשעג) טניואוועגוצ לַאנק םּוצ ןּוא
 טּולּב ,,טמערּוטשעג רעטײװ רעטסיולק ןּופ רעיט םעד ןוא
 ןעמ טָאה יײװצ יצ ,םעניא ;ּפעק יד ןופ ןענּורעג ןיוש טָאה
 רעװ .ןעװעטַארוצּפָא רעסַאװ טימ טריפעג לּפמּולּפ.טָאטש םוצ
 טשינ ןעװ ,טגידנעעג ןעװעג ךיז טלָאװ סָאד סָאװ טימ ,טסײװ
 אײרצ רעד ןּופ תילש םיּבר םעד ןּוא טייז ןייא ןופ חלג רעד
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 'המחלמ םּוצ ןפיולּוצנָא ןעמּוקעג ןיילַא ןענעז ײז ,טייז רעט

 .ץַאלּפ
 ַא טימ טָאה רענעי .טקישעג שמש םעד טָאה יּבו רעד

 ,די ןדעי ןטלעשרַאפ טעװ יּבר רעד ןַא ,ןגירשעג לוק ךיוה

 ןוא ןקָארשרעד ְךיז ןעמ טָאה !ןדנעװנָא טלַאװעג טעװ סָאװ
 ןּוא םינּפ טעּפַארדעצ ַא טימ רעװ ,ןעגנַאגעגמײהַא זיא ןעמ
 | .ּפָאק ןיא ךָאל ַא טימ רעװ

 ןיא ןשטנעמ ענײײז טימ שזטסימרוּב רעד זיא רעטעּפש

 רָאּפ ַא .ןבירשרַאפ ןעמענ ןּוא ןעגנַאגעגמּורַא ןּבוטש צשידיי

 ןדי יד ןּוא ..טכַאנ רעּביא טרַאּפשרַאפ עזָאק ןיא ןעמ טָאה

 ער ע ײ ז ןיא ןּבילּבעג ןיא דימ יד - ,טליּפשרַאפ ןבַאה

 : ,,,טנעה

 .המקנ ןּוא .ןוחצנ סָאד ןטלַאהסױא טשינ ןדיי יד ןענָאק
 ךיז טיירג ןעמ .ןגױא סמייֹוג יד ןיא ךיז טכייל סָאװ ,לרעייפ
 רָאּפ ַא ןיא ןעמּוקרָאפ לָאז סָאװ ,דַארַאּפ:דמש ןסיורג םעד ּוצ
 ןעמּוקּפָארַא טעװ ףָאשיּב עמַאס רעד זַא ,טגָאז ןעמ .םּורַא געט
 ןּופ םייֹוג יד ןּוא ,עינָאמערעצ רעד ּוצ טָאטש-זיירק רעד ןּופ
 ןיא ךיז ןּביילק םּורַא זיירק ןצנַאג ןּופ רעפרעד עגימּורַא יד
 .ןרעפ ןכײר םעד טעװ ןעמ יװ ,ןייזּוצײּב ,ןעמּוק ּוצ טָאטש
 ;עגסיוא יז טָאה יּבר רעד סָאװ ,הלּכ יד ,רעטכָאט סרעלדנעה

 רעגנּי רעד ,ןתח רעד .ןדמשּוצּפָא ,ייז רַאפ למיה }  ןטעּב
 יד .ןישעקנָאל ןּופ ןרעױּפ ףרָאד ןצנַאג ןטימ טמּוק ,ןַאפעטס
 ףיוא סעגנעטס עסייװ טימ םּווַא ןיוש ןעייג ןרעױּפ רענישעקנָאל

 יד ןריי יד ןכעטש ןּוא ןטפָאהעגנָא סעגַאימרעס עשרעיוּפ יד
 ןּופ ןּוא ."םינּתוחמ יד, !יײז ןעמ טפּור לסעג:עקטַאי ןיא ,ןגיוא
 ןדױמ עטלַא ייוצ יד ,טדערעגּפָא ךָאד זיא םייֹוג עשיטָאטש יד
 יַאֹּב ןיוש ןעייג ,סעקרעריפרעטנּוא יד ןענעז עכלעוו ,סיקצַאניָאכ
 עינָאמערעצ רעד ּוצ ,.,םּורַא רעדיילק-הלּכ עסייוו ןיא סנטייצ

 טגָארט ןעמ ..,ןלַאּואו עגנַאל טייהנגעלעג רעד ייּב ךיז ייז ןעיינ
 יד ,ןלּוט עסייװ יד יירפ:ןּואיקנַארפ לטעטש ןרעּביא ערטסקע
 .עגסיוא ,ענימ רעדנריפמואירט ַא טימ םּורַא;ןעיײג ייז .ךעלמילּב
 ,רעלָאטכ רעד .רצדנעּביהלּכ ןיא רעירפ ןּופ ןיוש טעיָארטס
 זיא רע לי ,םעיינ ַא קַארפ ַא ׁשזַא ךיז טכַאמ ,ןעמ טגָאז
 .טפיוה יד ןופ רענייא ןייז טעװ רע ןּוא ,ןיזּוק ַא סנתח םעד
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 רעד ייב ןױש טייטש רעקעּב רעקשיאוג רעד "סעּבשזורד,
 ַא וצ.טיירג רע זַא ,ךיז טמיר ןּוא ריט-ּבלעװעג ןייז ןּופ לעווש
 .ּוט ַא יװ סיורג ױזַא טָאטש רעצנַאג רעד רַאפ ?טרָאט-הנותח;
 עלַא ידּכ ,ןיירַא;רעטסנעפ ןיא ןלעטשסיוא םיא טעװ רע .םער
 עשידיי יר טכַאל רעלייק רעקשיאיוג רעד ןּוא .ןעז םיא ןלָאז
 לד טימ ןצייר ןייא ןיא ךיז טלַאה רע ,ןײרַא-םינּפ ןיא םיב:ק
 .."ןטעּב ךיא עינָאמערעצ:דמש רעד ּוצ ךייא טעװ ןעמ, ;ןדיי

 ןיא דרעפ טימ ןזָאװָאּפ ערעייז ןקיש תוררש עגימּורַא יד
 ןּופ זָאװָאּפ םעד ןיא ןעמ טעװ הלּכ יד ,ןײרַא;טָאטש רעד
 ,"ץיפש ַאנ, טנַאּפשעג דרעפ ריפ טימ ןריפ ץירּפ רענישעקנָאל
 םניּבר ןרַאפ ןּוא ןריפייּברַאפ זיוה סנטַאט ןרַאפ יז טעװ ןעמ ןוא
 ..ןעז ןלָאז ןדיי יד ידּכ ,..ךיוא

 אקוד !ײװ.ןּוא-דניװ ןעמַאמ רעד ןּוא ןטַאט םעד ךָאד זיא
 רעייז ןּופ הנותח יד ּואװ ,ןעניואוו עמַאמ:עטַאט ּואְװ ,טָאטש יד
 רעד רַאפ ןּבילקעגסיוא ייז ןּבָאה ,ןעמּוקרָאפ טלָאזעג טָאה דניק
 ,קעװַא תוחור ערעדנַא ןיא שטָאכ יז טלָאװ ,עינָאמערעצ;דמש
 טשינ ןגױא יד טימ תורצ יד ןלָאז יז זַא ,רמערפ רעד ןיא
 ןיא ךיז ייז ןלעװ הנותח רעד ךָאנ דלַאּב זַא ,טנָאז ןעמ !ןעז
 ןיא יז טעװ קרַאמ-רָאי ןדעי .ןצעזַאּב טָאטש רעד ןּבענ ףרָאד
 !רעשליןיא השוּב ןּוא הּפרח יד ךָאד זיא -- ..ןעמּוק טָאטש

 .ךרעפ רעכיר רעד ,עטַאט רעד ,םייהרעדניא רע טגיל
 בר ַא םעדייא ןַא טעװ רע זַא ,טניימעג טָאה סָאװ ,גילעז .רחוס
 .קַאהעג ןיא רע טגיל .ןפיוק טלעװ ענעי ךיז טימרעד ןּוא ןעמענ
 ןייז ןיא סקָא רענעטכָאשעג ַא יװ טעשטורמ ןּוא ןדנואו עט
 .ןרָאװעג-ָארג ןכָאװ רָאּפ יד ךרּוד זיא סָאװ ,ןײרַא-לדרעּב ףייטש
 'ו ,.:"ןּבָאה יז טעװ םירזממ,

 ,ןּברָאטשעג ןיוש זיא רע .ןעגנּואעז עדליוו רע טָאה טכַאניײּב
 גנַאל עדליװ סױרַא:ןכירק דרע רעד ןּופ ןּוא ,רבק ןיא טגיל רע
 ,ןטייק טימ יװ סיפ ןֹוא טנעה יד םיא ןדניּב ןּוא ןעגנַאלש עג
 ןקיטש ...םיא ןגרעו ןּוא טסּורּב ןּוא לה ןייז ףיוא ךיז ןגייל
 טגנערּב רעטכָאכ ןייז סָאװ ,דניק ןדעי טימ ,טיוט םּוצ םיא
 .םיא רַאפ ךיז טפַאשַאּב ,הנומא רערעדנַא ןַא ןּופ טלעװ רעד ףיוא
 ןּוא זיּפש רעד ףױא .םיא טּפַאכ סָאװ ,לּבחמ רעשינָאלװיײט ַא
 טכַאנײּב טיירש רע  ,ןײרַא ּפָאט ןגידרעייפ ַא ןיא םיא טפרַאװ
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 יּמִא רעסַאװ ּפעש ַא טימ םיא ןּומ ּבײװ סָאד ,ףיא ףָאלש ןּופ
 ךיז רע טנייװעצ ,ןּפַאכפױא ףָאלש ןּופ ךיז לָאז רע זַא ,ןסיג
 םייּב שזַא טסייר סע זַא ,דיי רעסיורג רעד ,דניק ןיילק ַא יװ
 :ןעייטש רעדליּב !ןּבעלרעּביא טשינ סָאד טעװ רע ,ןיינ ,ץרַאה
 ,טכַאדעג ךיז טָאה סע סָאװ ,ןטייצ ,ןטייצ ענעגנַאגרַאפ ןּופ ףיוא
 .רַאפ טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא גיּבייא ףיוא ןיוש ןענעז יז זַא
 רעמייּב רעטניה טגיל ןעמ ּואְװ ,רעדלעװ-טכַאנ ןיא ;ןדנּואװש
 ,דרעפ עטעבנגעג .,.ּפָא ןעמעװ טעװעטַאשט ןעמ ןּוא טקעטשרַאפ
 ַא ,סקיּב ַא ןּופ לַאנק ַא ..רעסַאװ ַא רעּביא טריפ ןעמ סָאװ
 ;סױרַא ןעמּוק רעדליּב ערעדנַא ךָאנ .,ץנַאלג;רעסעמ ַא ,יירשעג
 ,ןשינ;טלעהַאּב עצרַאװש ןּופ ןשידגע ןּוא ןעגנַאלש יװ ןכירקּוצ
 ןגײטע ייז ..ןטנּורגּפָא עפיט ןּופ ןפמַאד יװ ף'וא ךיז ןּביױה
 :ףמָאד טימ םּורַא םיא ןעמענ ,םיא ּוצ ןכיירגרעד ,ןגייטש ןּוא
 ?טימ ,ןעיצנײרַא:טימ םיא ןליװ ןּוא טנעה:ןקלָאװ ןיא ,סמערָא
 ..טכוז ..,סקָא ןַא יװ טיירש רע  .טגּורגּפָא ןיא ןּפעלשנײרַא
 :ףױא ףָאלש ןּופ םיא טקעװ ּבײװ סָאד ,,.טפּור

 טשינ ךיז טעװ סָאד ןַא ,גילעז ,טסּואװעג ּבָאה ךיא --
 | !ןגידנע טּוג

 םעד ,ןגרעװרעד ךיד לעװ ךיא ?ןגייװש טשינ טסעװ --
 ךיז ןטסיוּפרַאפ טנעה עקרַאטש עניײז ןּוא - !ןעײרדּפָארַא ּפָאק
 ןטסיפ יד טימ ןײלַא ךיז רע טּפַאלק ךָאנרעד ,,.טפַאהּפמַארק

 !ןריוּבעג יז טעװ םירזממ :ּפָאק ןּוא טסּורּב ןיא
 .דרעפ רעסיורג רעד  .טזָאלעגּפָא ןיא זה עצנַאג סָאד

 רעד ףיוא םּורַא.ןעשזדנָאלּב דרעפ יד ןלַאפרַאפ טרעװ ףיוה
 טכַאנ עטצעל יד .ךיז ןפיולעצ ןעגנוי יד .טזָאלרָאװרַאפ עשַאּפ
 טסױרַא לַאטש ןּופ סענַאלּוּב ייװצ עטסעּב יד םיצקש םיא ןּבָאה

 ךָאד ,ןפּור ןּוא ןליּב טנּוה םעד טרעהעג טָאה רע .,טריפעג
 ןפָארטעג רע טָאה סנגרָאמּוצ .ןעגנאגעגסיורַא טשינ רע ןיא
 יד טימ טײרּפשעגסיױא ןגיל ןטמסרַאפ ַא "קערוּב, טנּוה םעד
 .עגּוצ םיא יז ןּבָאה זָאלג ןסיױטשעצ טימ סַאּבלעק ַא ,טיפ
 יד ,,טײרדעגּפָא לַאטש ןופ סָאלש םעד ,ןסערפ ּוצ ןפרָאװ
 -...ןּוטעג סָאד טָאה סע רעװ ,טסײװ רע ,,,טריפעגסױרַא דרעּפ
 ףיוה ןּופ ןרָאיַארַאפ טָאה רע ןכלעװ ,ץגש רעטלּפוטשעג רעד
 טסײװ רע .םיא ןּופ ןעמונעג-המקנ טציא טָאה רע :טגָאיעגסױרַא
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 -- ..ךיז ןעניפעג דרעפ עטעבנגעג ענייז ןעמעװ ייַּב ,וליפַא
 .יא ײז טּברַאפ ןעמ ּואװ ,ןיה-טכעש ןרעטניה לַאטע ַא ןיא

 רע ,ןענעקרעד טשינ ײז לָאז ןעמ ידּכ ,ןיורּב ףיוא טציא רעּב
 .גיהַא טרָאד ןּוא ןעגנויירעסיימש רָאַּפ ַא ןעמענ רָאנ ףרַאדַאּב
 ,טרָא ןּופ טשינ ךיז עריר רע ,טשינ סע רע טוט ךָאד ,ןײג
 ןיא ןָאנ עקיד עגישײלפ יד ןּוא ,ןלָאװשעג ןענעז ןגױא ענײז
 טניר רעװאג רעד ןַא ,טמירקרַאפ ליומ עסיורג סָאד ,גירּבַאלש
 רָאה עפיײטש יד ןיא טמּורּב רע ןּוא ,ןפיל עניז ןּופ שזַא םיא
 :ןײרַא דרָאּב ןייז ןּופ

 !ןריוּבעג יִז טעװ םירוממ --
 ,טפוטשעגסיזרַא ,ןטלעװ עלַא ןופ ןטלָאשרַאפ ךיז טעז רע

 גאװ ,ןעשזדנָאלּב ןשינעטסיװ יד ןיא ואװ.ץץגרע ,ןסיוטשרַאפ
 ןְפיִפַא ,ןײרַא טשינ בוטש רעשידיײ ןײק ןיא םיא טוָאל ןעמ
 .ףעד ,טיױט ןכָאנ ןעמענּוצ ןלעװ טשינ םיא סעװ םונהיג רעד
 סָאװ ,טלעװ רעד ףױא טכַארּבעג דניק ַא טָאה רע לײװ רַאפ
 ןקָאטשניר עלַא ןיא ךיז טעװ רע .תד ןשידײ ןופ קעװַא זיא
 ,לגלוגמ םירעװ ןיא ,טניה ןיא ,ןרעגלַאװמּורַא ןטירטּפָא ןּוא
 ,.ןרעװ םיא ןּופ טעװ קוּביד ַא - רעגרע ךָאנ ןוא ,ןרעװ
 ' טכיל.טײצרָאי םּוצ וצ:טײג ,ּפָאק ןּופ רָאה יד ךיז טסײר רע
 'עגנָא טָאה ןעמ סָאװ ,דמַאז טימ לסיוטש ַא ןיא טציז סָאװ
 'טכיל םעד ןיא טקּוק ,ןטױט ַא ךָאנ יװ ,המשנ ריא ךָאנ ןדנּוצ
 ;גידנעשטּורֿמ ,ךיז טנייװעצ ןּוא ןײרַא

 ;סָאװרַאפ ?ןּוטעגּפָא סָאד רימ ּוטסָאה סָאװרַאפ --
 יטשעל ןּוא ףיורַא;טכי7 םעד ףיוא סעּכ טימ טײּפש רע

 ,םַאלּפ םעד סיוא
 ױװַא ,ןשָאלעגסױא טכיל ןיד ּבָאה ךיא יװ ױזַאק --

 יו ןרעװ:ןשָאלעגסױא ּוטסלָאז

 ;טעשטּורמ ןּוא ריט סניּבר םייּב רע טיײטש רעטעּפש
 ּיצ ןגירקקירוצ טשינ יז ןָאק ךיא זַא ,יּבר רעגילייה --

 !ןּברַאטש רעסעּב יז זָאל ,הנומא רעשידײ רעד
 ןּוא רפס םייּב טכַארטרַאפ רעגירעיורט ַא טציז לאיחי

 ,אטשינ טרעפטנע

 םיג ןיק לאז יז זַא ,אױומ ךָאד ּבָאה ךיא ,יּבר --
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 יי
 ראט

 טימ די רעד ךיז טנייװעצ - !טלעװ רעד ףיוא ןעגנערב טשינ

 | .ריט סלאיחי רעטניה ןוגינ.הכיא ןַא
 ןצרַאוש ריא ןיא טײטש  הָטֹוס ַא יװ ,עמַאמ יד ןּוא

 סּבײרט ןעמ .רעטסױלק ןּופ רעיומ רעד רעטניה טליהעגנייא ךּוט

 ,רַאלָאטס רעד ,רעניואװנייא עקשיאיוג יד ,טרָא ּוצ טרָא ןּופ יז

 יד ףיוא טשינ יז ץזָאל ,זיוה;לגיצ םעיײנ ןיא טניואװ סָאװ

 טניה יד ריא ףיוא טצײר ןעמ .יז טגָאירַאפ לַאװָאק רעד ,ןגיוא

 ענײרמּוא ךעצלעפעש טימ לָאמ רָאּפ ַא ןיוש יז טָאה ןעמ .ןָא

 וצ ןלױפַאּב טָאה יּבר רעד יװיױזַא רעּבָא .ןסָאגעגּפָא רעסַאװ

 וצ יִז טײג ,טרָא ןייא ןּוֿפ יז ןעמ טּבײרט .יז טײטש ,ןייטש

 ןוא רטנײטש ריא ףיוא ןפרַאװ ךעלגני עכעלטסירק ,ןטײװצ ַא

 רעטכעלענ'ס ןכַאמ סענַאמרּופ עשרעיוּפ עדנרָאפכרּודַא ,עטָאלּב

 טימ ןוא ּפָארַא רּופ רעד ןּופ ןיוש ןיא רעױּפ ַא .ריא ןּופ

 סגיּבר םעד סיוא-טריפ יז רעּבָא ,ןעװעג.דּבכמ ריא שטייּב רעד

 ,גנָארד רעכעלגעװַאּב ַא יװ ,םיוּב רעגידניעדנַאװ ַא יװ .טָאּבעג

 .ןטימ ,קעלפ רעצרַאװש רעד טייטש ,ןטָאש רעטרעיומעגנייא ןַא

 .+ ךורּפש םעד ןעלמרּומ ןייא ןיא טלַאה ןּוא .ּפָאק ןרעּביא ךּוט

 טכַארט ןײמ טנפעעגפיוא טסָאה ּוד יװ ױזַא ,םלֹוע ילש .ונֹוּבר

 ריא ףיואפע ױזַא ,טלעװ רעד ףיוא ןעגנערּב ּוצ דניק ןיימ-

 *! הנומא ןייד רַאפ ץרַאה
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 1 לטיּפַאק

 מ אב יד

 8 ןעװעג ןיא עינָאמערעצידמש רעד רַאפ טכַאנ יד
 ?עגיטעפ יד ןגעלעג ויא רעװש  .עגידנגיװש ַא ןּוא עצרַאװש

 .ַאק יװ ,ךעלוײה טָאטש יד רעּביא טייקלקנוט:סגנילירפ עטכיד

 ןוא ,ךעלזײה עטמּורקעגסיוא יד ,ןענַאטשעג יז ןענעז סעקיל
 ןסָאלשרַאפ .טיהרעגידנעיטש טלמירדעג טייקדימ-רעטלע רַאפ

 *נּבעל סעלַא ןגײוװש;ןּופ הּפמיתח רערעװש ַא טימ טכַאנ יד טָאה
 עטכייפ טימ 'ךיז ןּופ יז טָאה טערַאּפעג ,עגידנכַאװ ןּוא עגיד
 ןעּב ןדנעילּב ןּופ ןגָארטעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןפמַאד עגידנקעמש

 ענעסָאלשרַאפ ןענַאטשעג ןענעז עכלעװ ,רעמייּב-עיצַאקַא .ןּוא |
 ןטסרעממַא רָאנ ,סענַאקרַאּפ עטכַאמרַאפ רעטניה ענעטלַאהַאּב ןּוא

 ןפמַאד עטכייפ יד ןּופ ןגָארטעג םעטָא-סגנילירפ רעד ךיז טָאה
 ךיז ןּבָאה סָאװ ,סעקנָאל יד ןּופ ןעגנַאגעגפיוא ןענעז עכלעװ

 ןטיײקטכיפ יד ןּופ ,טרָאד ןּופ .ךעלזייה יד רעטניה ןגיוצעג

 טײקגיּפמעד עטכידעג ַא ןענַאטשעגפיוא ןיא ,רעזערג יד ןשיװצ

 ינפָאלש םעד רעּביא ןרעיילש ערעװש עגידנקעמש ןפרָאװעג ןּוא

 ,םּורַא ןעװעג ןיא ליטש ןּוא ץרַאװש ,םינּפ.דרע ןטליהרַאפ ןגיד

 .רַאפ יד ךרּוד ןּבָאה ךעלזייה עדנגיל.ןדישרַאפ ייװצ ןופ רָאנ

 ייװצ ןיא - ,ןלַארטש:טכיל ןזיּפש ןסָאשעגכרּודַא ןטפ9נ* עטקיטש
 טשינ טכַאנ יד ןענעז ייווצ ,ןטכיולעג ךעלטכיל ןּבָאה רעטסנעט

 .פייא ןַא ךיז ןשיװצ טריפעג סָאװ:סעּפע רעּביא ןּוא ןפָאלשעג
 .רעטכיל יד ךרּוד גירק ןגידמערַאּברעדמּוא ,ןדנעדײשטנַא ,ןגיר
 סָאד .ךעלזייה ערעײז ןּופ ןגָארטעג ךיז ןּבָאה עכלעװ ,ןזיּפש

 ..הלג.טָאטש רעגיטרָא רעד - ןּוא יּבר רעד ןעװעג ןיא
 ןטכױלַאּב טכיל ןייא טימ רָאנ ,ּבּוטש רעצרַאװש ןייז ןיא
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 ,םיתמ ןסײװ ןייז ןיא לאיחי ןענַאטשעג זיא ,דימת-רנ םעד רַאפ

 .טגעװַאּב טשינ ךיז טָאה רע .ענּורטס ַא יװ ןגיוצעגסיוא לטיק

 .עגסיוא טנעה יד ,ןפרָאװרַאפ ךיוהרעדניא ּפָאק םעד טָאה רע
 ,רודיס ןּופ טגָאזעג טשינ ,טנװַאדעג טשינ טָאה רע ,טקערטש
 רעװ ענעגײא ענײז טדערעג טָאה רע .טכירעגּפָא תוצח טשינ

 ; רעט
 ןיד זנּוא ּוטסָאה ױזַא ,ךעלּב ןיז רעכעלּב ַא יװ ױזַא,

 זנּוא ּוטסיִג ױזַא ,ןיצ ןײז רעסיג ַא יװ ױזַא ,טּפַאלקענסױא
 עּבלעזיד ץלַא ןעמּוק רימ ןּוא ,גָאט ןיא לָאמ ןעצ רעּביא

 רימ ןענעז סָאװ ,רעטָאפ רעזנוא ,לארשי ןּופ טָאג ,,,סױרַא

 .עג סָאד ,תוער-תויח ןּופ עטגָאיעג ,ףָאש עטלגָאװרַאּפ ? ריד ןָא
 דליװ ענערױלרַאפ סָאד ,טלעװ רעד ןּופ טָאּפש ןּוא רעטכעל

 ןוא תורצ ערעזנוא ּוצ םעט ַא ךָאד טסיג ּוד .געיעג ןדעי רַאפ

 ירעד ּוד ןּוא טײקנשָאלרַאפ רעזנוא ךָאד טסנײשַאּב ּוד ,ןדייל

 םירוסי ןּופ הגרדמ רעכיוה רעד ּוצ שינעגָאלּפ רעזנּוא טסּבױה

 ;סנעמָאנ ןיד רַאפ רָאנ -- ,ןגעװ:סנעמָאנ ןײד רַאפ הבהַא לש

 ַא לָאמ ןעצ טּוג ךָאד ןיא ,ריד ןגעװ טכַארט ןעמ ןעװ .ןגעװ

 :ןּבירשעג טײטש סע יװ יוזַא .,ריד רַאפ ןּברַאטש ּוצ גָאט
 ןימ ןיא ןרָאװעג.ןריולרַאפ ךיא טלָאװ ,הרֹוּת ןײד טשינ ןעװא
 ,ןטיה רימ סָאװ ,ןצעזעג ןּוא ערעל ןייד רעּביא רָאנ ,"טײקמירָא
 ,ריד רעּביא ןדײל רימ סָאװ ,תורצ יד ּביל זנּוא ךָאד ןענעז
 ",.ריד רעּביא ןסיגרַאפ רימ סָאװ ,ןרערט יד סיז

 רַאפ טדערעג רע טָאה רעטרעװ עכעלנע ןּוא עכלעזַא

 זיא רע ןכלעװ רַאפ ,ןצעמע ּוצ רָאנ ,ךיז רַאפ טשינ - ,ךיז
 טכענק רעײרטעג ַא יװ ,ןעײרד ןיא ןגיוּבעגניא ןענַאטשעג
 *רַאפ רענעטעזַאּב ,רעטמולחרַאפ ַא יװ ,רַאה ןטּבילעג ןייז רַאפ
 טָאה ןּוא ןגיוּבעג ךיז רע טָאה ,עטנירַאה ןייז רַאּפ רעטּביל
 .סיז רעטקנעּברַאּפ ַא טימ ןּוא ,ןרערט עגידיירפ טימ טנײװעג
 גידנגיוּבניא ,טדערעג ריא ּוצ רע טָאה עמיטש רעגידנדייל
 :הניכש רעד ןּופ טײקכעלרעה רעדנלַארטש רעד רַאפ ךיז

 ןּוא םירוסי ןּופ קעּפ עלַא סנקּור ערעזנּוא ףיוא ןָא;ןדָאל
 ןייד רַאפ ןגָארט רימ סָאװ ,םירוסי יד ןענעז סיז םירָאװ ,ןדייל -

 | *!לארשי ןּופ עגילייה יד ,רימ ,ןגעװ-סנעמָאנ ןּביל

 ,ךיז ןיא ןעגנַאנעגנײרַא זיא רע ,ןרָאװעג;ליטש זיא רע



 ש א מו ל ש 5206
 יט עא

 ימפ

 -עג טרָאד רע טָאה גנַאליװ  .ןרָאװעג:ןלַאפרַאפ ןיילַא ךיז ןיא

 ?ןענופעג ךיז רע טָאה תולכיה ַארַאפ-סָאװ ןיא ?טעשזדנָאלּב

 טָאה רעטרעוו:טסיירט ַארַאפ:סָאװ ןּוא ?ןעזעג רע טָאה ןעמעוו

 ,סױרַא;לטיק ןסייװ םעד ןּופ םינּפ ןייז םירָאװ -- ? טרעהעג רע

 טימ ןטכייל ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה ,ןטכױלַאּב ןטָאש ןכעלטכַאנ ןיא

 .קרַאטש ןּוא ךיוה ,ןייש ןּוא ןרָאװעג קירּוצ רע זיא גנּוי ,דיירפ

 ,דרע רעד ףיוא ןפרָאװעג ךיז רע טָאה דיירפ רעטױל רַאּפ ןּוא

 ילייה, :ךיז ןטעּבעג ןּוא טקערטשעגסױא טנעה יד ןצעמע ּוצ

 ןייז ןיא עלעפעש ענעריולרַאפ סָאד קירּוצ-ריפ ,לארשי ןּופ רעג

 ,שינעטלעהַאּב ַא ןיא ּפָא סע טרַאװ היח עטכעלש ַא .,עדַאטס

 לײװ ,רַאפעג יד טשינ ךעּבענ טעז סע ,ןקּוצוַאפ ּוצ סע ידּכ

 טפעז ּוד סָאװ ,ּוד רעּבָא .שינעדנעלּב טימ ןגָאלשעג זיא סע

 ּוצ דניװשעג ליא ,ןעמעלַא זנּוא ףױא ןרעױל סָאװ ,ןרַאפעג יד

 !"םהובַא ןּופ טָאג ,ףליה טימ עלעפעש םעד

 יז טָאה רע -- ,הבושּת ַא ףױא טרַאװעג גנַאל טָאה רע

 רעד ףױא טציא טצעזענקעװַא ךיז רע טָאה ,ןגָארקעג טשינ

 טלעטשעג ,רעמעלעּב ןייז ןּופ ןעמּונעגּפָארַא טכיל סָאד ,דרע

 ןײרַא:טנַאה ןיא םיליהּת ַא ןעמּונעג ,ךיז רַאפ דרע רעד ףױא

 ;ןייװעג ןּוא טעּבעג סיורג טימ טגָאזעג ןּוא

 טימ טלגנירעגמּורַא זיא סָאװ ,ןַאמירָא םעד ןּופ טעּבעג ַא, |

 ,הליפּת ןיימ ּוצ.רעה ,דיײר ענייז רע טסיגרַאפ טָאג רַאפ .תורצ

 ךייד ּפָא טשינ רעק .ריד רַאּפ ןעמּוק לָאז יירשעג ןיימ ןּוא

 ּוצ רעוא ןייד ּוצ:גײנ ,גנע רימ זיא סע ןעװ  ,רימ ןּופ םינּכ

 גענעז ךױר ַא יװ .רימ רעפטנע ,ןפּור ךיד לעװ ךיא ןעװ .רימ

 ןרָאװעג:טנקירטעגסױא ןענעז רענייּב ענײמ .געט עניימ קעװַא

 .רַאפ ּבָאה ךיא .זָארג טרַאדרַאפ יװ - ץיַאה ןיימ ,רעייפ ןיא

 רעגײּב יד ןענעז ןצכערק עניימ ןּופ ,ןסע ּוצ טױרּב ןיימ ןסעג

 ",..! ןסקַאװעגּוצ שיילפ ןיימ ּוצ
 הע זיּב ,ץרַאה ןייז ןכָארּבעצ ןּוא טנייװעג רע טָאה ױזַא

 .ןכיירגרעד טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,טכיירגרעד סעּפע:סָאװ טָאה
 יא רע .טליצעג טָאה רע ןיהּואװ ,ןיהַא ןעמּוקענּוצ זיא רע
 ...טנַאװ יד יװ ךיילּב ,ןגָאז;םיליהּת סָאד טקַאהענּפָא ,ןרָאװעג:ליטש

 ךייז ףױא טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,ןטש םעד ןעזעג טָאה רע

 לדמ סםָאד טָאה יעכלעװ ,ןטכונרַאפ וצ םנייז קרעװ סָאד ,געװ
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 טָאה ,האמוט ןּופ חֹוּכ ןייז טימ טריפעגּפָארַא געװ ןגיטכיר ןּופ
 ךיוה ןּבױהעגנָא טָאה ןּוא טרָא ןייז ןּופ סיר ַא ןּבעגעג ךיז רע
 ןיק ןעװעג רעמ טשינ רעטרעװ ענייז ןענעז טציא ,ןעיירש ּוצ
 ַא ,ןעװעג סע ןיא ןלעפַאּב ַא .ענעטעּבעג ןייק ,ענעכָארּבעג
 ןיא ,ץעזעג סטָאג -- טעטירָאטױא עטסערג יד ףליה ּוצ ןפּור
 סנעמעװ טימ ןּוא טפמעקעג טציא סָאה רע ןעמָאנ סנעמעו
 ; ןגיזַאּב תיחשמ םעד טלָאװעג טָאה רע ןיזיילּכ

 טָאה -- ,געוו ןגיטרַאפטכער ןיא ןעייג סָאװ ,יד ּוצ ליואװ,
 ליואװ -- ,םיליהּת ןּופ םיקוסּפ יד לוק גיטכעמ ַא טימ ןפּורעג רע
 ןטיה סָאװ ,יד ּוצ ליואו .הרוּת סטָאג ןיא ןעיײג סָאװ ,יד ּוצ
 ..,ייז ךָאנ ייז ןשרָאפ ןצרַאה ןצנַאג ןטימ סָאװ ,שינגייצ ןייד
 ןגעװ ענייד ןיא ןעיײג עכלעװ ,יד סטכעלש ןייק טשינ ןעּוט יז
 ּוצ טעּב ךיא ,ןלצפַאּב ענייד ןטיה ּוצ ןטָאּבעג זנּוא טסָאה ּוד
 .טסנעד ,ןטיה ּוצ ןצעונג ענייד ידּכ ,געװ ןיימ ןריפ טסלָאז ,ריד
 ענייד ךָאנ לעװ ךיא זַא ,ןרעװ;טמעשרַאפ טשינ ךיא לעװ לָאמ
 ,.," ןקּוקכָאנ תווצמ

 רע טָאה המשנ רעטעשזדנָאלּברַאפ רער ןּופ ןעמָאנ ןיא
 : ןטעּבעג

 +טייל ךימ לָאז ערעל ןייד ,רימ ןּופ ּפָא-ּוט געוו ןשלַאפ,
 ךיא לייװ ,ןּבילקעגסױא רימ ךיא ּבָאה געװ ןתמא םעד ,ןגילעז
  ןטּפָאהַאּב ךיז ּבָאה ךיא .ןגױא עניימ רַאפ ןצעזעג ענייד ּבָאה
 ?טמעשרַאפ טשינ ךיא לעװ םעדכרּוד ,טָאג ,ןזײװַאּב ענייד ןיא
 *...ןרעוו

 ּפָאק םעד טליהרַאפ ,ץַאז ןטימ ןיא טקַאהענּפָא טָאה רע
 סָאד טלָאװ רע ךיילג ,ןּוטעגײירשעג ַא טָאה ןּוא תילט ןיא
 :ןסײרסױרַא טלָאװעג טסּורּב ןייז ןּופ ץרַאה

 ,יד ,םיעשר יד ןפערט לָאז ךּולּפ ןייד ןּוא הללק ןייד,
 ".! ץעזעג ןייד ןּופ ּפָאטערט סָאװ

 ַא טָאה לטעטש טז רעטײװצ רעד ףױא ךיוא רעּבָא
 רעד ךױא .ןטלָאּפשעגכרּודַא טכַאנ עצרַאװש יד לַארטש:טכיל
 רַאפ ןזיּפש יד טָאה רע ךיוא ,טּורעג טשינ טכַאנ יד טָאה חלנ
 ..ןפילשעג ףמַאל םענעדײשטנַא םעד

 טימ רעכיז טשינרָאג ְךָאנ ןיא רע זַא ,רע טָאה טסּואװעג
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 עטצעל יד ןיא .ןעגנַאמעג טָאג רַאפ טָאה רע סָאװ ,המשנ רעד

  טָאה ןּוא ץרַאה ריא ןיא טצעזַאּב ןטש רעד ךיז טָאה געט רָאּפ

 דיירפ יד ןדנּואװשרַאפ זיא סע .,ןענּואװעג הלשממ ריא רעּביא

 סלדיימ םעד ןיא טצעזַאּב טַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,דָאנג רעד ןּופ

 ,ךיילּב ,ןעועג:גירעיורט רעיײז געט עטצעל יד ןיא זיא יז ,ץרַאה

 יניא ּוצ ךיז ,ןסע ּוצ טרעהעגפיוא טָאה יז .רעלעמש ןּוא רעניד

 .ןרָאװעג.גידנגיװש רעייז זיא יז ,ערעל סטָאג טימ ןריסערעט

 ,טלייצרעד םיא ןּבָאה סענָאנ יד .ןטש רעד ןָא יז טדער טּכַאניײּב

 הלג רעד .ףליהּוצ ןצעמע טּפּור ןּוא ףָאלש ןּופ טנייװ יז זַא

 ריא ןסּורג וליּפַא ,טדערעג ןיוש לָאמ רָאּפ ַא ריא טימ טָאה

 סיױרג טימ סיוא רָאנ טיַאװ רע זַא ,ןענַאפעטס ןּופ טכַארּבעג

 .ןריפ "ּבּוילש, םּוצ ןענָאק ןש יז טעװ רע ןעװ ,טּפַאשקנעּב

 עגעטלָאשרַאפ יד טניז ,ןפלָאהעג רעמ טשינרָאג טָאה סע רעּבָא

 יוַאפ רעיומ.רעטסילק רעד רעטניה ןסיורדניא ךיז טָאה ענעדיי

 ,ןעזרעד טכיל סטָאג טָאה סָאװ ,המשנ עמירָא יד טָאה ,ןּבילק

 .רַאפ ּוצ טװאּורּפעג רעטּומ יד טָאה ןעמ .,ּור ןייק רעמ טשינ

 טשױטעגרעּביא טָאה ןעמ .ןפלָאהעג טשינ טָאה סע - ןגָאי

 ןּופ ,רעמַאק-רעטסיױלק ַא ריא ןּבעגעג ,עלעצ-רעטסיולק סלזייר

 ייומ טייז רעטייוצ רעד ףיוא סױרַאןעײג רעטסנעפ יד רעכלעונ

 יד טָאה ּוצ-סױרַא רעדלעפ יד ּוצ ןיהַא טרָאד ךיוא רעּבָא ,רע

 יו ,טירט סעמַאמ יד טרעהעג טָאה לזייר ,ןזיװַאּב ךיז רעטּומ

 .טכַאנ רעליטש רעד ןיא רעיומ:רעטסיולק יד םּורַא:ןעלגניר יי

 סניּבר םעד ןיא סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג ךָאד זיא הלג רעד

 םעד רע טָאה ךּורּפש ןשיטסילַאּבַאק ןעמייהעג ַא ךרּוד ,ףושיּכ

 ייד יד ךרּוד ןכײלשנײרַא ךיז לָאז רע זַא ,ןריואושרַאפ ןטש

 ןגנוי םעד ןּופ המשנ עמירָא יד ןּוא ןרעיומ.רעטסיולק עק

 לָאמַא טלָאװעג וליּפַא ןיוש טָאה חלג רעד  ,ןגיניּפ ?דיימ

 -ײּפ ןרעהפיוא לָאז רע ,ןטעּב םיא ןּוא ןיּבר םּוצ ןײגרעטנּורַא

 ,רעיוט סעסּוזעי ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה סָאװ ,המשנ יד ןגינ
 טימ ןעשטיוקרעד ּוצ ןרעהפיוא ריא ןּוא ריא ףיוא ןּבָאה:תונמחל

 .ימ רעטצעל רעד ןיא רעּבָא ..תועובש עשיטסילַאּבַאק ענייל

 טָאה רע ,ןעמּוקנָא "לװייט, םּוצ טלָאװעג טשינ רע טָאה טּוג

 ,טדנעװעג עגילײה עלַא ןּוא ןסוזעי ּוצ ףליה ךָאנ רעסעּב ךיז

 ,רעדליּב עגילייה טימ ןעגנָאהַאּב ןעמ טָאה רצמיצ-ענָאנ סלזייד



 א :םידיהּת רעד
529 

 לזײר סָאװ ,רעטּומ סטָאג ןּופ דליּב עגירעיורט עסיוד2 סָאדי

 ,טצנַארקַאּב ןעמּולּב טימ ןליװ םענעגייא סיוא ,גיליװיירפ טָאה
 .ץוש ריא לָאז יז זַא ,ןעגנָאהעגפױא טעּב ריא רַאפ ןעמ טָאה

 טעװ ,טסּואװעג חלג רעד טָאה ,רעּבָא טכַאנ יד .ןײז ךאלמ
 תֹוחֹוּכ עצרַאװש עניז עלַא טעװ ןטש רעד ,ערעװש ַא ןייז

 ןיא המשנ עמירָא יד ידּכ ,ןפּורסױרַא םילָאװיײט עלַא ,ןדנעװנָא
 .ּומ ּוצ ,ןקיטש ּוצ גנוזיילרעד ריא רַאפ טכַאנ רעטצעל רעד

 | ..ןגינייּפ ּוצ ,ןעשט

 טימ דליּב ןגילייה ןרַאפ טינקעג רע טָאה טכַאנ עצנַאג ַא

 ;גָאטײװרַאפ ַא ,סּועי ןכלעװ ףױא ,טנַאה רעד ןיא םלצ םעד

 ,טָאג; :ןפיל יד ףױא יײרשעג םעד טימ ןעגנָאהעג ןיא ,רעט
 רע טָאה טכַאנ ַא *? טזָאלרַאפ ךימ ּוטסָאה סָאװרַאפ ,טָאג ןײמ
 רע טָאה ,יּבר רעד יװ ןּוא ,ןסוטסירק ּוצ ןטעּבעג ןּוא טינקעג

 : ןטעּבעג םלצ ןרַאפ רעטרעװ ענעגײא ענייז ךיוא
 ןײרַא;זָאל ןוא לרעױט ןייד ףיוא-ןפע ,רעסיורג סוזעימ

 רעד לגיופ רעד יו ,סָאװ ,המשנ עמירָא יד טסענ ןייד ןיא

 ,סױרַא-טכַאנ רעצרַאװש רעד ןּופ יז טמּוק ,רעטעשזדנָאלּברַאפ
 ,עז ,-יד ײּב ץוש ןכּוז ןעמריטש ןיא ןגער ןּופ טקײװעגכרּודַא
 יז ןליוו ,ךָאנ ריא ןפיול ןעָארק עצרַאװש ,יז ןגלָאפרַאפ טניה

 ,עלעגײֿפ עמירָא סָאד ,יז ןּוא -- ,ןסיירעצ ,ןטכינרַאפ ,ןקיּפפיוא

 ךעלעגילפ עכַאװש עריא טימ ןָא;טּפַאלק תוחֹוּכ עטצעל יד טימ

 ,לר ט סָאד ףיואןפע ,ףיוא-ןפע ,טסענ ןײד ןּופ לריט םעד ןיא

 רעטנוא רעטנּורַא יז םענ ,שינעפעשַאּב עמירָא סָאד ןײרַא.זָאל
 ןּופ טלעק רעד ןּופ יז םירֲאװ ,הנומא ןייד ןּופ ןעלגילפ יד

 ,ןשינעגָאלּפ ןּוא ןעגנוגלָאפרַאפ יד ןופ יז טסיירט ,טכַאנ רעד

 ייא רעטמ ַא יװ דסח ןייד סיוא:סיג ,תוחור עטכעלש עלַא ןּופ
 *ו סּוזעי רעגילײה ,עניילק עריא רעּב

 ןּופ ןדָאּב ןטסעפ םעד ףיוא ןענַאטשעג ןזיא רע ךיוא

 חֹוּכ ןטימ טרעדָאפעג טָאה רע ךיוא .טָאּבעג ןּוא טרָאװ סטָאג
 .עג:ןּבעגעגרעּביא ןיא סָאװ ,טסײג ןגילייה ןּוא הנומא ןַײז ןופ
 רעשילױטַאק רענײמעגלַא רעד סטּוג גילייה גיצנייא סלַא ןרָאװ
 .רָאטיוא ריא טימ ,ךריק רעד ןּופ ןעמָאנ ןיא טָאה רע 1 ךריק
 יעג ןיא ןעמּוקעג זיא סָאװ ,ןטש םעד ךז טלעטשעגנגעקַא טעטש

 -ירַאפ רעטײרדרַאפ ןייז טימ ןיּבר ןצרַאװש םעד ןּופ טלַאטש

 ,24 ,דיי2םיליהּת רעד ,שַא םולש
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 ףע ךיוא .טפירש רעגיליה רעד ןּופ גנושטייטסיוא רעשיאצז

 .רַאפ רעד רַאפ טלעטשעגנייא ,לאיחי יּבר רעד יװ ,ךיז טָאה
 הע טָאה הנומא ןייז ןּופ חוּכ ןטימ ןּוא המשנ רעטעשזדנַאלּב
 טימ ,לאיחי יּבר רעד סָאװ ,םיליהּת סיקוסּפ עּבלעזיד טגָאזעג

 מעד טרימַאלקעד רע סָאה עמיטש רענעלַאטעמ' רעקיַאטש ַא

 : טסקעט ןשינײטַאל

 יואװ ,געװ ןגיטרַאפטכער ןיא ןעײג סָאװ ,יד ּוצ ליואוו,

 .הרוּת סטָאג ןיא ןעײג סָאװ ,יד ּוצ

 ןצנַצג ןטימ סָאװ ,שינגַײצ ןַײד ןטיה סָאװ ,יד ּוצ ?'ואוו

 ..ייײז ךָאנ יז ןשרָאפ ץראה

 .ײד ןיא ןעײג עכלעװ ,יד סטכעלש ןײק טשינ ןעּוט ײז

 .ןגעװ עג

 ,ןלעצַאּב ץנײד ןטיה ּוצ ןטָאּבעג זנוא טסָאה ּוד

 ינצ ןצעזעג עגפד ידֹּכ ,געװ ןײמ ריִפ ; ריד ּוצ טעּב ךיא

 .ןט'ה'"

 לעװ ךיא זַא ,ןרעװ,טמעש-ַאפ טשינ ךיא לצװ לָאמטסנעד

 .ןקּוקכָאנ תיוצמ ענייד ךָאג

 ".ייךיד ךיא ךּוז ץראה ןצנַאג ןטימ

 רע ןּוא ,רעטרעװ ענייז טמערּוטשעג ןּבָאה רענּוד ַא יװ
 ןטימ טמּוק סָאװ ,לװייט ןצרַאװש םעד טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה
 :עג ,ןגינייּפ ּוצ המשנ יד ןכּורּפש עשיטסילַאּבַאק ענייז ןּופ חוּכ
 טניױאװ סע ּואװ טרָאד ,לסעג ןשידיי ןּופ טייז רעד ּוצ טדנעװ
 טרענודעג רע טָאה ,זייּב סָאדלַא טמּוק סע ןענַאװנּופ ,יּבר רעד
 ;לאיחי "רעעזירַאפ, םעד ייּברער גידנעניימ ,עמיטש ןייז טימ

 ןטערט סָאװ ,עצלָאטש ענעטלָאשרַאפ יד ףיוא ןָא-יירש,
 "! תװצמ עגייד ןּופ ּפָא

 דנריפמּואירט רע טָאה המשנ סלזייר ןּופ ןעמָאנ ןיא ןּוא
 ; טגָאזעג

 .טייל ךימ לָאז ערעל ןייד ,רימ ןּופ ּפָא:ּוט געוו ןשלַאפ,
 ךיא לײװ ,ןּבילקעגסױא רימ ךיא ּבָאה געװ ןתמא םעד .ןגילעז
 ןטְפָאהַאּב ךיז ּבָאה ךיא .ןגױא עניימ רַאפ ןצעזעג ענייד ּבָאה
 -טמעשרַאפ טשינ ךיא לעװ םעדכרּוד ,טָאג ,ןזײװַאּב ענייד ןיא
 יו ןרעװ
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 ַא טימ ןפּורעג ךיוא רע טָאה ױזַא ,לאיחי יװ ױזַא ןּוא
 | ;יירשעגסיוא ןגיטכעמ

 סָאװ ,םיעשר יד ןפערט לָאז ךּולפ ןײד ןּוא הללק ןיד,

 *.4! ץעזעג ןייד ןּופ ּפָא.ןטערט

 יז ןּבָאה סענָאנ יד .לוײר ןגעלעג זיא רעמַאק ריא ןיא
 -כרוד ןזּומ טכאנ יד טעװ יז ןַא ,יז טנרָאװענ ,טײרּבעגרַאפ

 ,ןעשטיקרעד ןעמוק ריא טעװ סָאװ ,ןטש ןטימ ףמַאק ַא ןכַאמ

 זיא ףמַאק רעד רעּבָא ,גנוטער ריא ּוצ געװ ןפיוא ךיז ןלעטש

 עטצעל יד טניז ץרַאה סלדײמ םעד ןיא ןעגנַאגעגנָא ןיוש

 טיײז רענעי ףיוא ןעזעג רעטּומ יד סטָאה יז טניז ,געט רָאּפ
 ךּבָאה רעטעג יד .ריא ףיוא ןטרַאװ ןּוא ןייטש רעיומ.רעטסיולק
 טָאג ןײא סָאװ ,ןצילּב ןּוא ןרענּוד עלַא ןּוא ןטלַאהעג-המחלמ

 ךרוד ,בײל ס.זײר ךרּוד ןענעז ,טקישעג ןרעדנַא ןפיוא טָאה

 .גירק ןּבָאה רעטעג יד .ןעגנאגעגכרּוד ךרַאמ ןּוא ץרַאה ריא

 לדײמ ךַאװש ,םירָא ןַא ץַאלּפהמהלמ םעד רַאפ ןּוא טריפעג

 | | ..ןּבילקעגסױא ךיז
 רַאפ ךיז טײרג ןּוא עלעצ:רעטסיולק ךעד ןיא יז טציז

 ףעד -- ןעשעג ריא טימ ןגרָאמ טעװ סָאװ ,טקַא ןגילייה םעד

 ּוצ ,גָאט ןיא ןיא ןענַאפעטס טימ '"ּבילש/ רעד ןּוא דךמש

 .עגסיוא לּוטש ַא ףױא ןיוש טגיל סע .,,שטנעמ םּוצ ןּוא .טָאג

 רעד ֹוּצ ןגרָאמ טעװ יז ןכלעװ ןיא ,דײלק עסײװ סָאד טגײל
 ןופ ץנַארק רעד ,רעײלש:הּפּוח רעד ,טריפעג ןרעװ עיסעצַארּפ
 +יאכ ןדיומ עטלַא יד סָאװ ,ךעלעקעז יד ,ךעלכיש יד ,ןטרימ

 טפַאשעגנײא גנידצלַא ןתח ןּופ ףליה רעד טימ ןּכָאה סיקצאנ
 =?הֹּפוה ריא רַאפ ,דלַאּב ןיוש טמוק סָאװ ,גָאט ןסיורג םעד רַאפ
 ןגרָאמ טעװ סָאװ ,עיסעצַארּט רעסיורג רעד ןּופ טסײװ יז ,גָאט

 טנגעג רעצנַאג רעד ןּופ טגילײטַאּב ,ןעמּוקרָאפ דמש ריא דובּכל
 טָאטש רעצנַאג רעד רעּביא יז טעװ ןעמ .תוררש ןּוא ןרעױּפ
 ריפ טימ זָאװָאּפ ןטריצַאּב ןעמּולּב טימ ןכײר ַא ןיא ןריפ
 צצנַאג יד ,ןרָאפכָאנ ריא ךָאנ ןלעװ תוררש .טנַאּפשעג דרעּפ

 -ןײרק ןּופ טמּוק ןײלַא ףָאשיּב רעד ,ןײגכָאנ ןלעװ ןרעיוּפ טנגעג
 יד ,ריא טימ ךיז ןעירפ עלַא -- .עינַאמערעצ רעד ּוצ טָאטש
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 ךָאװ ַא טניז רעזײה ערעײז ןופ סױרַא טשינ ןיוש ןעײג ןדי ;
 עגָאגַאניס רעשינָאלװײט רעייז ןיא טלמַאזרַאפ ןענעז יז .טייצ
 -עג סענָאנ יד ריא ןּבָאה -- ,טכיל עגידנענערּב ײּב ןטעּב ןּוא
 ,ןטש ןּופ טפַארק רעד טימ ןוט.סטכעלש ריא ןליװ ײז . .טגָאז
 .ןצישַאּב יז ןלעװ רעטּומ עגילייה יד ןּוא סּוזעי ןַאּפ רעד רעּבָא
 ןײגףפָאלש ןרָאפ טנװָאניא טנײה ןטעּב גיטכיט רָאנ ןּומ יז
 לָאז יז זַא ,טעּב ריא רַאפ טגנעה סָאװ . ,דליּב ןגילייה םוצ
 הטילש ןיײק ריא רעּביא לָאז ןטש רעד ןּוא ןייטשייּב ריא
 .ןּבָאה טשינ -

 ןטצעל םּוצ רעטּומ ריא ןעזעג יז טָאה גָאטײּב טנײה
 :טקּוקעגסױרַא ןּוא רעטסנעפ םּוִצ טבנגעגּוצ ךיז טָאה יז .לָאמ
 ןעמ שטָאכ ,ןרעיומ.רעטסיולק יד םּורַא ךיז טיירד רעטּומ יד
 ץלַא ןעגנעה ןגיוא עריא ןּוא ,ןּבײרטקעװַא ןייא ןיא יז טלַאה
 .כָאט ריא טָאה יז ןכלעװ ןּופ ,רעטסױלק ןּופ רעטסנעפ םּוצ
 לֵאמ עטצעל סָאד ריא טימ לזײר ךיז טָאה טניה .ןעזעג רעש
 רעטניה טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה יז ,ןושל.םּושש ףיוא טנגעזעג

 טלמרּומעג ןּוא טקיקענּפָארַא הבנגּב טָאה ןּוא לגנעהרָאפ םעד
 ןיא טנייה ,גידריװקרעמ ,"טנּוזעג ּבײלּב ,עמַאמ, :ןּפיל יד טימ
 ;עג ןגירעיורט םעד ּוצ ןעװעג ךעלנע ױזַא טכיזעג סעמַאמ יד -

 רעצ ןּופ עסַאמירג עבלעזיד ;"רעטּומ רעגילייה, רעד ןּונ טכיז
 טציא ךיא יז טָאה ,דליּב ןגילייה ןפיוא ןיא סָאװ ,ןרערט ןוא |

 ,םינּפ סרעטּומ ריא ףיוא טקרעמַאּב

 יז ןָאק סָאװ ,ןלַאפרַאפ ץלַא ןיוש ךָאד ןיא טציא רעּבָא

 --,טיירג ןיוש ןיא ץלַא ,הנותח ריא ןיוש ןיא ןגרָאמ ,ןפלעה ךיז
 ךיז תוחוּכ ןײק טשינ טָאה יז ,רעמ טשינ ךיז טדײײרפ יז רָאנ |

 ןעגנַאגעגכריודַא זיא יז סָאװ ,ןדייל ןּוא תורצ יד ,ןעיײרפ ּוצ רעמ
 ּוצ טכַאמעג:גיטליגכיילג ןיוש יז ןּבָאה ,געט רָאּפ עטצעל יד
 טימ טעשעג סע ןעװ-ןוא:סָאװ ,סנײאצלַא ריא ןיא סע ,םעלַא
 ןיוש לָאז סע ,ןעשעג רעדניװשעג סָאװ רָאנ לָאז סע יּבַא ,ריא

 !דימ ױזַא ,דימ יױזַא זיא יז ,ןלַאפרַאפ ןּוא ךרּודַא ,ןּוטעגּפָא ןייז =
 יז טניל ,דמש ריא רַאפ טכַאנ רעטצעל רעד . ןיא טנייה

 דיײלק:הּפּוח ןסײװ ןּופ ןטָאש רעד ,טעּב ריא ףיוא עגידנכַאװ ַא
 ;עבעל ַא יװ סיוא:טעז סע .לסיּבַא יז טקערש לּוטש רעד ףיוא -

 יז ,ךײלק-הּפּוח ריא ןיא סָאד ןַא ,טסײװ יז שטָאכ ,ךַאז עגיד;
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 ןיוש לָאז .טשינ רעּבָא ןָאק יז ,ןפָאלש ליװ ןּוא דימ זיא

 ליװ יז .ךיז טּפעלש טכַאנ יד ןּוא -- טכַאנ יד ןייז;יּברַאּפ

 וןגעװ טרעלק יז ,ןפָאלשּוצנײא ארומ טָאה יז ןּוא ןפָאלשניײא

 לּוש רעײז ןיא ןסָאלשעגנייא ןענעז ןדיי יד -- גָאט ןגידנגרָאמ

 ריא טעװ סוזעי רעּבָא ,.טכיל ענעדנּוצעגנָא ייּב ןעייטש ןּוא

 ריא טָאה ,תּושר ןיז רעטנּוא ןיוש טײטש יז ,ָאי ,ןייטשייּב

 סטכעלש ןײק רעמ ריא ןענָאק ןדיי יד ןּוא ,טגָאזעג הלג רעד

 .ןּוט טשינ

 רעד ריא טמּוק סע ןּוא ןענַאפעטס ןגעװ ןרעלק ליװ יז

 לָאמַא םיא טָאה יז יװ ,לטיק ןסײװ ןיז ןיא ןעניז ןפיוא יּבר

 .רפוש סָאד טציא טרעה יז .ןזָאלּב-רפוש ּוצ הנשה-שאר ןעזעג

 +רפוש רעד ,ךיז ןּופ סױוַא רע טיג לוק שילַארָאמ ַאזַא .ןזָאלּב

 סָאװ ..,ײּברעד יױזַא ךיז ןעלקָאש םיתילט יד ןיא ןדיי יד ןוא

 ליװ יז !ןזָאלּברפוש סָאד טציא ןלַאפעגנייא סעּפע ריא זיא

 ןיוש יז טעװ טײצ רעד ןיא ןגרָאמ .ןענַאפעטס ןגעװ ןרעלק

 ןײז ףיוא ןענעלנָא ּפָאק ריא טעװ יז ;ןייז ןעמַאזּוצ םיא טימ

 ןיוש טעװ ץלַא ,ץלַא ןּוא ןײלַא -- עדייּב ייז .טסּורּב רעקרַאטש

 !ךרּודַא טכַאנ יד ןיש יז טמּוק יװ ,,,יײּברַאפ ןייז

 זא ,טגָאז ןעמ .ןייא יּבר רעד היא טלַאפ רעדיװ רעּבָא

 ירַאפ ךיוא רע ןָאק םיקוּביד ןּוא ,םידש ןּבײרטרַאפ ןָאק רע

 טָאטש ךיא קּוּביד ַא לָאמַא טָאה ןעמ ,טקנעדעג יז ,ןּבײרט

 -זַא ןעװעג סע ןזיא לדײמ ַא ,ןיּבר . םּוצ טכַארּבעג

 יעג טָאה לוק ַא ןּוא ,ןדנּוּבעג טריפעג יז טָאה ןעמ ,,.יז יװ

 רעד ןָאק רעדנּואװ !ךעלקערש ױזַא !ײװ-יוא ,..ריא ןּופ ןגירש

 ךרּוד סע טּוט רע ,טגָאז שטשָאּבָארּפחלג רעד ,ןזײװַאּב יּבר

 עשיטסילַאּבַאק ןענעז סָאװ ,ןכּורּפש עשיטסילַאּבַאק טימ ,ףּושיִּכ

 יז ,טנרעלעג טשינ לָאמנייק יז טָאה ןעמ ,טשינ טסייװ יז ! ןכּורּפש

 ןרָאװעג.הלּכ ַא זיא יז ןכלעװ טימ ,ןתח רעד ,לדיימ ַא זיא

 סעּפע סע ןיא סלַאפנדעי .זיא סָאד סָאװ יאדוא טסײװ רע

 סָאװ .ןּבײרטרַאפ םיקוּביד םעד טימ ןָאק ןעמ ןּוא סכעלקערש

 ,טדמשעג ךיז טָאה סָאװ ,רעכלעזַא זיא קוּביד ַא ?קוּביד ַא זיא

 יצג ,ןעגנַאגַאּב דניז עסיורג ערעדנַא ןַא רעװ טָאה סע רעדָא

 קירּוצ רע טמּוק ,טלעװ רענעי ףיוא ּור ןיק טשינ רע טניפ

 ,"הייוא ..שטנעמ ַא ןיא ְךיז טצעזַאּב ןּוא טלעװ רעד ףױא
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 טוט ריא רָאנ ןּוא ןדמש ָאד ךיז טײג יז .ךָאד יז ןיא סָאד
 ַא ןיא ןצעזַאּב ךיז טעװ סָאװ ,קוּביד ַא ןרעװ ךיוא יז טעװ
 יװ ױֵזַא ןדנוּבעג קירטש ןיא ןריפ יז טעװ ןעמ ןּוא שטנעמ
 קירטש ןיא ןיּבר םּוצ טכַארּבעג טָאה ןעמ סָאװ ,לדימ ץנעי
 .שטיפ ןענעז רָאה עריא ,יז ןסיגַאּב ןטסגנַא עטלַאק !ןדנוּבעג
 -- ,ןגױא יד טימ דליװ טקּוק יז .ןעילג ןקַאּב יד רעּבָא ,סַאג
 ןגרָאמ טעװ יז ןכלעװ ןיא ,לוטש רעד ףיוא ךיילק עסיײוװ סָאד
 רעּביא ריײלק סָאד טייג טציא ,סיפ ןגָארקעג טָאה ןייג:דמש םּוצ
 ,,! םּורַא ּביטש רעד

 הטילש ןיק טשינ ןיוש ייז ןענָאק ריא רעּביא ,ןיינ
 טעב חלג רעד ,ץּוש סעסּוזעי רעטנּוא ןיוש טײטש יז ,ןּבָאה
 .עגנָא ריא ןּבָאה סענָאנ יד סָאװ ,ךיז טנָאמרעד יז ,ריא רַאֿפ
 יז לָאז ,.,ןדערנָא טכַאנ יד ןעמּוק יז טעװ ןטש רעד ּביוא זַא ,טגָאז
 ;טכירק יז ,,,טמּוק ןטש רעד .ןטעּב ןּוא דליּב ןגילייה ןרַאפ ןלַאפ
 סָאװ ,דליּב םעד ּוצ עגידנעלקַאװ ַא וצ-טײג ,טעּב ןּופ סױרַא
 ,רעדינַא סע רַאפ ךיז טפרַאװ ,טכיל ןטױר םעד רעטנוא טגנעה
 שַאװָארד, :טעּבעג סָאד ןגָאז ליװ ,טנעה יד סיוא:טײרּפש
 .."ַאירַאמי

 רעגילייה, רעד ןּופ םינּפ סָאד ,דליּב םעד ףיוא טקיק יז
 טקוק "רעטּומ, יד .ןגױצרַאפ ןסַאמירג ןיא ,טלַא זיא "רעטּומ
 ,ןעמּונעגּפָארַא ץירק ןופ טָאה'מ סָאװ ,ןוז ןגידנגיל ךיא ףיוא
 רעּביא ןרערט ךיז ןסיג ןדנַאר-ןגיוא עטיור עריא ןופ ,טנייו יז
 טָאה רעטּומ ריא ךיוא ,ןרערט עגיטולּב עטיױר ,םינֿפ ריא
 ןגױא ריא םּורַא ןדנַאר עטיור עכלעזַא ןגָארקעג סנטצעל
 סָאװ ,םינּפ סעמַאמ רעד ןָא ךיז סנָאמרעד יז ,ָאי ,טיגשסיוא)
 עמַאמ יד טָאה ױזַא טָא -- סנטײװרעדנּופ טנײה ןעזעג טָאה יז
 סע ןוא ןגיוא עטיור יד ןּופ טנײװעג ןּוא ריא ףיוא טקיקעג
 טימ טנײװ רעטּומ ריא ךיוא זַא ,טכַאדעגסױא ריא ךיז טָאה
 ...ןרערט עגיטולּב

 ! ךיא ּוט סָאװ ,ןיורק;עלעמַאמ .,יוא -- |
 .ַאֹּב יז ,יז טשרּוד סע ,ףליה ךָאנ ןפּור ןעמעװ ליװ יז

 סָאװ ,לדליּב ןטימ רעּביא ךיז טמלצ יז ,ןסּוזעי וצ ןטעּב ףרַאד
 טרעװ יז ,סע טפלעה טונימ ַא ,ןּבעגעג ריא טָאה הלג רעד
 ןיא קירוצ ליװ יז ,ײּברַאפ ןייז ץלַא ןיוש טעװ ןגרָאמ ,גיאור
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 ארומ טָאה יז ,ןיז ּוצ ארומ יז טָאה טעּב ןיא ,ןיינ ,ןײג טעּב
 רעד - סײה ןיא סע ,ןעמולח טשינ לָאז יז ןַא ,ןפָאלשוצנייא

 יד .ףיוא סע טנפע ,רעטסנעפ םוצ וצ:טײג יז ,ןרעװ-ּוצ .טקיטש
 סָאװ ,רעדלעפ יד ןּופ רָאנ ,ןטרָאג ןיא טכידעג ךָאנ טגיל טכַאנ
 רעגיכלימ ַא ןױש טײג ,ריט.רעיומ.רעטסױלק רעד ךָאנ ןענעז
 עריא עמַאמ יד !טרָאד סע טײטש רעװ ,עז .ַאש .ףיוא ןקלָאװ
 !ןײלַא ענייא ,טכַאנײּב עמַאמ יד !טליהעגניא ךוט ןיא

 ןפיוא טלַאפ ,קערש טימ רעטסנעפ ןופ ּפָא-טגנירּפש יז
 ןרעטסניפ םעד ןיא .טנעה יד טימ םינּפ ריא טקעדרַאפ ,טעּב
 ,ךלעפ סיורג ,סיורג ַא יז טעז טלעװ;ןגױא ריא ןופ ןעיולבה

 ,סױעי גרַאּב ַא ףױא טײטש טײז ןייא ןופ ,דלעפ שילמיה ַא
 ןוא ןרעױּפ ,קלָאפ ליפ יװַא ןּוא חלג רעד ,ַאירַאמ עגילייה יד

 רעטײװצ ַא ףיוא .,טרָאד טייטש ןַאפעטס ךיוא ,ןטסירק םֹּתס
 רעד ,רעטּומ ריא ,יּבר רעד ,ןדיי עּפּורג ַא טייטש גרַאּב טייז
 ןעלטיק ןיא ןדיי טימ לּוש עצנַאג ַא ,ןדיי ליפ ױזַא ןּוא ,רעטָאפ
 .שאר זיא יז ןעװ ,לָאמטסנעד יװ ,טליהעגנייא םיתילט ןיא
 .רפוש ןרעה ןעגנַאגעג לּוש רעד ןיא ישעמַאמ רעד טימ הנשה
 יז ןּוא ..רפוש ןיא דיי רעסײװ ַא טזָאלּב טציא ךיוא ,ןזָאלּב
 ךיז טעז יז ,ןײלַא ענייא ןפּורג עדיײּב יד ןּופ ןטימניא טייטש
 ןסײװ ןיײא ןיא ,עטעקַאנ ,עסיװרָאּב ַא טײטש יז יװ ,ןײלַא
 סָאװ ,רעּבירעד ךיז טרעדנואװ יז ןּוא ,ןּוטעגנָא לדיילק-הפוח
 ךיז טעז יז ,ױזַא ךָאד רעּבָא ןיא סע !ןעז ןיײילַא ךיז ןָאק יז
 ןּוא טלַא רָאי טכַא ןײק טשינ ךָאנ ,ןײלק ױזַא זיא יז ,ןײלַא

 טייז ןייא ןּופ .ןּפּורג ײװצ יד ןטימניא ןײלַא ענייא טייטש יז
 יד טײז רעטײװצ רעד ןופ ןּוא ,חלג רעיײז טימ ןטסירק יד
 !ןיִּבר ןטימ ןדיי

 עריא קעװַא:טמענ ,ןעז ּוצ ךיז ןײלַא ךיז טקערש יז
 רעד ןיא יז ןיא טציא ,טנירעצ דליּב סָאד -- ,םינּפ ןּופ טנעה
 טעּב ןיא ,ךיז טימ ןּוט ּוצ סָאװ ,טשינ טסײװ יז ,ןײלַא ּבּוטש
 םּוצ ,ןעז טשינ ןיײלַא ְךיִז לָאז יז .ןײז ּוצ ארומ יז טָאה
 ,עמַאמ יד טייטש ןסיורדניא - ,ןַײגּוצ טשינ ךיוא יז ליוו רעטסנעש
 סעּפע ןיא ךיז טּפַאלק יז ,םּורַא ּבוטש רעד רעּביא ךיז טיירד יז

 !קּוּביד ַא ןיוש ןיא יז *װ יױזַא רָאפ ךיז טמּוק יז ,ןָש
 ןיוש רעהעג ךיא - ,ןיװעג עימ טנוא יז טיירש ( ןייג -- |
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 עגילײה יד ,ןצישַאּב ךימ טעװ סּוטסירק ,ןּבױלג העדנַא ןַא ּוצ
 ! רעטּומ

 טעװ ןעמ ןכלעוו טימ ,דיילק סָאד ,דיילק סָאד ןּוטנָא ליוו יז

 ַא ךיז טיירד ןּוא דמעה ריא רעּביא סע טפרַאװ יז ,ןריפ דמש םּוצ יז

 ,ןײא ךיז טדער ןּוא םּורָא ּבּוטש ןיא דיילק ןסייװ ןיא עסיװרָאּב
 ןלָאז סָאװרַאפ ,ןעמּוק הּפוח ריא ּוצ ןגרָאמ ןלעװ עמַאמ:עטַאט זַא

 טלָאמ יז .םעלַא ןיא ןסעגרַאֿפ ליװ יז ? ײּברעד ןייז טשינ יז
 ,חלג רעד ,יּבר רעד :ןעמָאזּוצ ןענעז עלַא זַא ,סיוא ךיז
 תּכוה ריא ײּב ןלעװ עלַא ,עלַא --- ,עמַאמ;:עטַאט ,ןַאפעטס

 | .ןייז
 יז ,ץסַאלּב רעגיכלימ ַא רעטסנעפ ןיא ןיוש ןזיא טציא

 יז ,ןסיורדניא טײטש סָאװ ,םעד רַאפ ארומ ןײק טשינ טָאה

 טײג סָאװ ,לּֿפענ רעגיכלימ רעד ,טײרּב רעטסנעפ סָאד טנפע

 .רַאפ ןטרָאג ןיא ךיוא ןיוש ךיז טָאה ,ףיוא רעדלעפ יד ןּופ
 ןּופ סיױרַא ןּבעװש ןעלגנעה:עיצַאקַא ןּוא ןענַאטשַאק יד .טײרּפש

 יד ,ןטפול רעד ןיא טּבעװש ץלַא ,ןטנוא טגיל סָאװ ,לּפענ

 ךיא למיה רעד ןּוא ןסָאגַאּב ךייט ןגיכלימ ַא טימ זיא דרע
 טנָאנ רָאג ןיא למיה רעד זַא ,ךיז טכַאד סע .גירעדינ ױזַא

 ,ןעז ךָאד יז ףרַאדַאּב ,ױזַא ּבױא ,ןעמוקעגּפָארַא דרע רעד ּוצ

 עגיליה יד ,ןסּוזעי ,םיכאלמ יד :למיה ןיא ךיז טּוט סע סָאװ
 ,ײז ןענעז עּפורג ןײא ןיא ,עקַאט סע טעז יז !ַאש ןוא ,..רעטּומ

 ןטסירק ןּוא ןדיי ,םּורַא לּפענ ןגיכלימ םעד ןיא ןּבעװש עלַא
 טימ ןַאפעטס טײטש טרָאד ,עז .חלג ןטימ יּבר רעד ,ןעמַאזּוצ

 ,יּבר רעד ךיוא ,ריא ּוצ טכַאל ןּוא רעטומ.ןוא.רעטָאפ ריא

 טּוג ױזַא ןענעז עלַא ,ריא ּוצ ןעלכימש ,ןכַאל עלַא ,חלג רעד

 .ןרָאװעג סע ןיא ױזַאייװ .ריא טיט ךיז ןעיירפ עלַא ,ריא ּוצ
 ? ןעמַאזּוצ ןענעז עלַא סָאװ

 א יװ יז טעקרָאװ -- ,טּוג יװ ,ןיורק-עלעמַאמ ,יוא --
 סיוא;טקערטש  ןייװעג ןגיריירפ ןיא סיוא:טכערּב ןּוא ּביוט
 ןעמַאזּוצ עלַא ײז טימ ,ײז ּוצ ןעילפ ךיא ליװ ןּוא טנַאה יד

 ..ןייז ּוצ

 "װ ןעגיפעג סעגָאנ יד יז ןּבָאה ירפרעדניא סנגרָאמּוצ
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 ןּבעל ןָא ןגיל ךיילק ןסייװ ריא ןיא בױט ענעסָאשעגּפָארַא ןַא
 ,ּפערטירעטסיולק יד רַאפ רעטסַאלּפ םענרענײטש םעד ףיוא
 ןיא טּפצלקרַאפ ןעװעג ןצנַאגניא ןענעז ּפעצ עצרַאװש עריא

 ..ןעגורעגסיוא ּפָאָק םענעטלָאּפשעג ריא ןּופ זיא סָאװ ,טּולּב
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 8 לטיּפַאק

 לארשי-תרובק ּוצ

 ןךיא ןרופ עשרעיוּפ ןעגנַאגעג ןענעז טכַאנ עצנַאג ַא

 יד ןּופ טנעװ עגיד יד ךרוד סרעהעג טָאה ןעמ .ןײרַא:לטצטש
 סָאד ,ןעלטייק יד ןופ ןרעּפמולק סָאד ,שיורעג רעײז ךעלזייה עשידיי

 *טכעלש יד רעּביא רעדער ןּוא ךרעפ עטעװָאקעג יד ןּופ ןּפַאלק

 ערעדנַא יד ּוצ ענייא ןּבָאה ּבײװ:ןּוא.ןַאמ .ךעלסעג עטריקורּב

 סגילעז ףיוא ןעמ טרָאפ סָאד,:טצכערקעגרעּבירַא ןטעּב יד ןּופ

 : ",.,היול
 םעד ּוצ -- ,ןעמּוקעגנָא יז ןענעז היול סגילעז ףַױא ָאי

 סע ,לזיר רעטכָאט רעגיצנייא ןיז ןּופ הנותח רעד ןּוא דמש
 ?עגסיוא יד ןיא "ץעלעשוטס, ףרָאד עצנַאג סָאד ןעמּוקעג זיא

 ןענעז סע  .טריצַאּב סנירג טימ ,רענעגעװ ןּוא דרעפ עטצוּפ

 ןרופ עצנַאג ,לעימכ ףרָאד ןּופ ןעגנָארד עכיוה יד ןעמיקעג
 טימ ,סעקרעטשַאּפ ןוא ןלערק ןיא טצוּפעגסיוא סעסקיש טימ

 יד ןּופ םירוּבג יד ןעמוקעג ןענעז סע ,עטרעײלשַאּב רעדנעּב

 ,ןירק ןרעדנַא ןַא ּוצ ןיוש ןרעהעג סָאװ ,רעטיג סיקסװָארּבמָאד
 דמערפ רעד ןּופ שזַא ןּוא ,רעדײלק ענעלָאװ עטּברַאפעג טימ

 טעז ןעמ עכלעװ ,ןטנגעג ערעדנַא ןּופ ,ןשטנעמ ןעמּוקעג ןענעז

 סלזייײר ןגעװ העידי יד םירָאװ ,קרעמרָאי עסיורג ףיוא רָאנ
 רעּבלַאה ַא רעּביא טײרּביןּוא;:טײװ טײרּפשרַאפ ךיז טָאה דמש

 ּוצ ךיז הוצמ ַא ,ײּברעד ןייז טלָאװעג ןּבָאה עלַא ןּוא ,הנידמ
 ,טגָאזעג טָאה ןעמ םירָאװ .טייקגירעגײנ סיוא לייט ,ןענידרַאפ

 ןלעװ ,םיחלג סקעז ךָאנ טימ ןעמַאזּוצ ,ןײלַא ףָאשיּב רעד זַא
 סעטצירּט עטסערג יד ןּוא ,ןריפכרּוד עינָאמערעצ עכייר יד

 סרעלדנעה:דרעפ ןכײר םעד ,ןייז סנירעריפרעטנּוא יד ןלעװ
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 .רעטנּורַא הנומא רעשילױטַאק רעד רעטנּוא רעטכָאט עגיצנייא

 | ,,,ןצגנערבוצ

 .רענײק ,טלמַאזרַאפ טָאטש עצנַאג יד ןיא שרדמה-תיּב ןיא

 ?םוי ּפָאיטכיר ןעמ ,ןעגנַאגעג טשינ טעּברַא רעד ּוצ טנייה זיא

 ?תיִנעּת ַא םירָאװ ..תוחילס טימ ןָאןעניגַאּב ןּופ ןטק-רוּכיּכ

 .ןּוא.סיורג רַאפ ןפורעגסיוא לאיחי 'ר יּבר רעד טָאה רוּביצ
 ,תוליפּת ןּוא תוחילס טימ -- ,גָאט ןגיטנייה םעד ףיוא ןיילק

 ,ןלַאפעגּפָארַא דרע רעד ףיוא טלָאװ הרות:רפס ַא ,הלילח ,יװ

 ןיא ןדי הדע רעד טימ ךיז טניפעג ןײלַא לאיחי 'ר יּבר רעד

 ןיז ןיא ,טנַאװ:חרזמ רעד  יײּב ןָאןּביוא טרָאד ,שרדמה:תיּב

 טייטש ,ּפָאק םעד רעּביא ןפרָאװרַאפ ,טליהעגמּורַא תילט ןטײוב
 ,טרענייטשרַאפ -- ,טשינ ךיז טגעװַאּב ןּוא רעטרעווילגרַאפ ַא רע
 םעד רעטנּוא ןענופעג ךיז טלָאװ סע ,הלילח ,יװ ,תמ ַא יװ

 טלַאטשעג ךעלרעסיוא ןייז ,שטנעמ רעגידעּבעל ןײק טשינ תילט
 רע ּואװ ,קעװַא ןעלמיה יד ןיא רע ןיא ןײלַא ,ָאד זיא ןיולּב

 ּוצ ךיז טימ ןּוא תונמחר סָאד טקעװרעד ,?ויכז יד טכּוז

 :ףזג רעד רעדייא ,טונימ רעטצעל רעד ןיא העּושי יד ןעגנערּב

 .ַאּבמּוא ,סכעלנײװעגרעסיוא טסעּפע ףױא יװ ןּוא .טלַאפ ןיד

 יגּואװרַאפ טימ ךעלגני:רדח ןקּוק סכעלדנעטשרַאפמוא ,סטנַאק

 רעד .דובּכה תארי טימ סנטייװרעדנּופ ןיּבר ןפיוא ןגיוא עטרעד
 ןּוא המיא יד םירָאװ .רּוּביצְּב םיליהּת טגָאז ןדיי םלוע רעצנַאג

 ,טּפַאכעגמורַא הדע עצנַאג יד טָאה גָאט ןגיטנייה ןרַאפ דחַּפ רעד

 הלהק רעד טָאה ןעמ סָאװ ,גָאטײװ ןּוא דנַאש יד ןליפ עלַא
 ,טלדנַאהעג דניק ןגיא רעייז ןגעװ ךיז טלָאװ סע יװ ,ןּוטעגּפָא

 !ןריסַאּפ סעכלעזַא סעּפטע לָאז הלהק רעצװענָאי רעד

 ןעמעש ךיז טעװ ןעמ ,ןעמּוקַאּג םש ןטכעלש ַא טעװ עצװענָאי
 ,םוקמ םעד ןּופ טמַאטש ןעמ זַא ,ןגָאזּוצסױא טלעװ רעד רַאפ

 רעװש טעװ סע ,ןעמּוקעגרָאפ דמש ַא ,הלילח ,ןיא סע ּואח

 רעד ןיא דניק ַא סנײז טימ ךודיש ַא רעצװענָאי ַא רַאפ ןייז
 יןגױא טימ ךיז ןעמ טגערפ גָאטײװ טימ ,ןסילשּוצּפָא דמערפ
 םעד ןיא ןקּוק עלַא ןּוא *? ןרעװ עצװענָאי ןּופ טעװ סָאװ, : ןקילּב

 יּבר רעד טײטש סע ּואװ ,שדוק-ןווָא םּוצ ןײרַא.לקניװ ןטייוו

 סע ןעגַאװנופ ,טזָאלעגּפָארַא ּפָאק ןרעּביא תילס ןײז טימ

 םיא סע טעװ ?ןוײװַאּב םע רע טעװ .ןעמּוק העּושי יד לָאז
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 רעד ןיא ,טציא ךיז טניפעג רע ּואװ ,ןעלמיה יד ןיא ןעגנילעג
 רעניײק ?ןעײרשוצּפָא עצװענָאי ןּופ ןיד.רזג םעד טּונימ רעטצעל
 יד ךָאנ טָאה רענײק ,ןעװעג;שאימ טשינ ןּופרעד ךָאנ ךיז טָאה
 םעד ןעגנילעג טעװ ןיּבר םעד זַא ,ןּבעגעגפיוא טשינ גנּונפָאה
 ּרצ ףיוא טשינ ןרעה ןקָאלג עניײז סָאװ ,ןייזיחצנמ גרטקמ:ןטש
 ןסיורג םּוצ םייוג יד ןפּור ןּוא סמערוט-טָאטש עלַא ןּופ ןעגנילק
 ...ןײרַא-סעכריק יד ןיא בוט-.םוי

 רעד ףױא טגיל ,ריט רעד יב ןטנ'ה ,ףיט טרָאד ןּוא
 ,תדמּושמ רעד ןּופ רעטָאפ רעד ןגיוצעגסיוא סַאּפ-רעסַאװ םייּב דרע
 :עג רע ןיא זה ןלַאפעגנײא ןַא ּוצ .רחוט:דרעפ רעד גילעז
 טגיל ױזַא .רעיומ רענעטָאשעגנײא רענערָאװעג-בורח ַא ּוצ ,ןכילג

 ןצנַאג םעד טמענרַאפ ,עגָאלדָאּפ רעד רעּביא ףּוג רעסיורג ןייז
 ריט רעד ייּב ךיז רע טָאה ןפרָאװעג ,ריט רעד ןּופ גנַאגנײרַא
 לָאז ,ןײרַא-טמּוק סָאװ ,רעמּורּפ רעדעי זַא ,שרדמה-תיּב ןופ
 סעקסַאּפ טימ ּבײל ןײז לָאז ןעמ ,ןטערטפױרַא ּביײל ןייז ףיוא

 רע טָאה ןעמּונעג ..ןעײּפש םיא ןעמ לָאז םינּפ ןיא ,ןעװעטַאק

 םיא יז טָאה יּבר ןיק שטָאכ ,גיליװיירפ הבּושּת יד ךיז ףיוא

 ןייז הבּושּת רעד ךרּוד לָאז רע ידּכ - ,ןּבעגעגסױרַא טשינ

 םירָאװ .ןעײרּפַאּב דניז רעד ןּופ ןטײק יד ןּופ המשנ סדניק

 קילגמּוא סָאד זיא דניז סדניק ןייז רעּביא טשינ זַא ,טסײװ רע

 דגיז יד טָא ...ענעגיא ענייז רעּביא רָאנ ,ןעמיקעג םיא ףיוא

 ,קנערק עטנשריעג עטלַא ןַא יװ םיא ףױא ןטסַאל סָאװ ,ענייז

 .ןסעגרַאפ ןוא .ןּבעגרַאפ טשינ לָאמנײק םיא ןענעז סָאװ ןּוא

 ןשידגע ןּוא ןעגנַאלש ןּופ ןטלַאטשעג ןיא טציא ןענעז ,ןרָאװעג

 ןּוא ןפרָאװעג ךיז המשנ סדניק ןײז ףיוא ןּוא ןענַאטשעגפיוא

 ריא ןיפ קעװַא יז ןסייר ,ןײרַא-עלקה ףֹּכ ןיא ּפָארַא יז ןּפעלש

 ןּופ ןטנּורגּפָא עפיט יד ןיא ןײרַא יז ןעגנערב ןּוא ןּבױלג

 ..ןּבָאה טשינ גנּוטער ןיק רעמ ןיוש טעװ יז ןענַאװנּופ ,דמש

 רחוס.דרעפ רעד שטָאכ ,ןָא טשינ םיא טריו רענייק רָאנ

 טסעװ רענעסירעג-העירק רעד טימ ןַאטּפַאק םעד ךיז טָאה

 טסּורּב עטרָאהַאּב יד ןּוא ןסירעצ דמעה סָאד ,טלַארּפעגפױא

 .  +לּוק ךע/שטנעממּוא ןַא טימ טמּורּב ןּוא טלעטשעגסורַא

 +ײלּפ עניימ ןּופ דניז יד טמענ ,טצגרה ,טגָאלש ,ןדיי --

 ! רעטנּורַא סעצ
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 טרעװ הבּושּת ןייז ,םיא ןּופ טירט ערעיײז סיוא-ןדיימ עלַא = |
 ,רענעסױטשעגסױרַא ןַא יװ ,רעגיצערק ַא יװ .ןעמּונעגנָא טשינ
 ןיא ףיט םינּפ ןייז טערָאנ ןּוא לקניװ ןייז ןיא ןײלַא רע טגיל

 :טנּוה רעקנַארק ַא יװ טעיָאװ ןּוא ןײרַא-טגָאלדָאּפ רעגיצומש רעד

 ןופ ךימ טזײל ,ךימ טעװעטַאק ,תונמחר טָאה ,ןדיי --

 | | ! סיוא דניז ײד

 ,ןענױשרַאּפסנַאמ יד ןשיװצ רעטָאפ רעד יװ ױזַא ןּוא
 ,רעּבײװ יד ןשיװצ לּוש-דעּבײװ רעד ןיא ןּביוא רעטּומ יד ױזַא
 רעד ןיא קנַאּב רעד ףױא טגיל יז ,ןײנ -- ,יז טײטש ןײלַא
 ַא ףיוא טנעלעגנָא ,ּפָאק םענעדנוּבעגּוצ ַא טימ לּוׁש;רעּבײװ
 יד ןלָאװשעג ,טיור ,םינּפ סָאד לעג-ןּוא-ָארג ,לסקַא סנירָאטרבח
 ;ָאװעג.טמּורקרַאפ ןּופ טניר רעװַאג רעד ןּוא ,ןענייװ ןּופ ןגיוא
 עָאלּב עריא ןּופ טצרַאטשעגסױרַא גנוצ יד ןוא ,ליומ םענעד

 ענערָאװעג-זיול עריא ןיא ןטסיופ יד טימ ךיז טגָאלש יז ,ןּפיל
 .ץרַאה םענעגיוצעגכדּוד ןרעדָא טימ ריא ןיא ,ןטסירּב עגיּברָאט
 ;עמיטש רעשהיח ַא טימ טמורּב ןּוא טערּב

 !ןגיוועג תדמושמ ַא ןּבָאה סָאװ ,ןטסירּב יד טױט ַא --
 .טײצרָאי עסיורג יד ןרערט ענעסקַאװ טימ ןענײװ סע

 :עמ עטליפעגנָא ךמַאז טימ יד ןיא ךיז ןענערּב סָאװ ,טכיל

 ןענײװ סע ..לֹוש רעד ןיא המשנ סלזײר רַאפ ןּפעש ענעש
 ,טנעו עלַא ןיא ,דומע ןרַאפ טכיל יד ןרערט ענעסקַאװ טימ

 ןטסכעה ןיא הדע יד טפּור סע ,סרעטכײל;גנעה ןּוא ןכעלּב
 ךָאנ ןּוא .טָאג ןּופ ףליה יד םיקּוסּפ עגידמיליהּת טימ ןַאטסקע
 ;רעּבליז רעד טימ תילט ןסײװ םּוצ טדנעװעג ןגיוא עלַא ןענעז

 סָאװ ,ּפָאק ןגיציּפש ןכיוה םעד רעּביא הרטע רעטײרּב רעג
 ,טנַאװ רעד ּוצ םינּפ ןטימ ךעלגעװַאּבמּוא טייטש

 סע רעװ ,טשינ טסײװ רענײק .סעּפע טעשעג םיִצּולּפ ןּוא
 ,ןטָארטעגנײרַא זיא הקספה יד יױזַאייװ ,טגָאזעגנָא סָאד טָאה

 רעד ןיפ רעפרעק םעד ךרּוד ןעגנַאגעגכרּוד זיא טעטיזעװרענ ַא
 *םיִליהּת ןיא ןטָארטעגנײרַא ןיא הקספה עשטשוטמ ַא ,הדע/ |

 רעטנּוא ןּופ ןעײרדּוצסױא ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה ּפעק ,,.ןגָאז
 ןטלָאװ ײז יװ ,ריש רעד ףױא טקּוקעג ןֹוא רעּפַא םיתילט יד

 רעד זַא ,טלוּב ױזַא ןעװעג ןיא הקספה יד .טוַאװרעד ןעמעװ
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 ןּפַאלק וצ גיטינ רַאפ ןענופעג טָאה רעמעלעּב ןפױא שמש
 ..י"! ַאש ,ַאש, :ןפּור ּוצ ןּוא שיט ןיא

 ןקּוק עלַא ןעשעג זיא סע סָאװ ,טשינ ךָאנ טסײװ רענייק
 -רעד טרָאד ןּופ ,לאיחי 'ר ןיּבר םעד ףיוא ,קעלפ ןסײװ ןפיוא
 צעימומ ַא יװ ,גנּוגעװַאּב ןײק ,טשינ םעטָא ןיק ןעמ טרעה
 ,ןטרָאד ןּופ ןַא ןעמ טסײװ ךָאד ןּוא ,ןענַאטשעג טרָאד טלָאװ

 / טָאה סָאװ ,ןעגנַאגעגסױרַא סָאװ:טעּפע ןיא קעלפ ןסײװ םעד ןּופ
 םעד ןיא טעטיזעװרענ יד ןּוא טייקגיאּורמּוא יד טכַארּבעגנײרַא
 ןיא טרָאד זַא ,םעטָא ןטּפַאכרַאפ טימ ןטרַאװ עלַא ןּוא ,םלוע
 סָאװ.סעּטע םיצולּפ לָאז ,טיטש יּבר רעד ּואװ ,לקניװ םעד
 טקרַאטש טעטיזעװרענ יד .טרָאד טעשעג טשינרָאג רעּבָא .ןעשעג
 טקעטשעגנָא ןרעװ טכיל ענעסקַאװ עגידנענערּב יד ּוליפַא ,ךיז

 .קַאװ יד ןּוא ,ןרעטיצ ןעמַאלפ ערעייז ,טייקגיאורמוא רעד ןּופ
 +-ייא ןּוא טײקרַאטש רעמ טימ יײז ןּופ ךיז ןסיג ןרערט ענעס
 ןעדוס גידנעמּורּב ַא .רעטכײל ענעשעמ יד ןסיגַאּב ןּוא שינעל
 :רעיוא-ּוצירעיוא ןּופ רעּביא;טײג ךיז

 ?ןעשעג ןיא סָאװ { ןעשעג זיא סָאװ --
 טרעהעגפיוא ןּבָאה ןקָאלג יד - 1 טשינ טסרעה ּוד --

 ! ןעגנילק ּוצ גנילצולּפ
 טײקליטש ַא יװ ,טקרעמַאּב טציא טשרע טָאה ןעמ ,ָאי

 עדנּפַאכרַאפ-םעטָא ,עגידארומ ַא - ןסיורדנופ ןגָארטעג ךיז טָאה
 יד ךרּוד המיא ןּוא קערש טימ ןעגנּורדעגנײרַא זיא טייקליטש
 טרעהעגּפיוא ןּבָאה ןקָאלג יד :ריט רעד ךרוד ןּוא רעטסנעפ
 | ,ןטימניא ןעגנילק ּוצ

 ןיא .טצַאלּפעגסױרַא רענּוד ַא יװ סע טָאה גנילצּולּפ ןּוא
 רע .ןייטש ןּבילּבעג בנג לרזוע זיא שרדמה-תיּב ןּופ ריט רעד
 טָאה ליומ ןּופ םיוש ,םעטָא ןטצעל םעד טימ ןעמּוקעגנָא זיא
 .ןעמּונעגסױרַא רבק ןּופ טשרע יװ ,רעכיײלּב ַא ,טצעזעג םיא ךיז
 ךיז ןּבָאה ןְקָאל עצרַאװש יד ,סױרַא ץרַאה ןטלַארּפעגפױא ןטימ
 טסגנַא טימ םעד רעּביא סױרַא;טּוה ןשיבנג ןרעטנּוא ןּופ טּפעלקעג
 גירלקניפ ןּוא ץרַאװש ןענעז ןגיוא ענייז ,ןרעטש םענעסָאגַאּב
 עטּױג ַא רע טָאה ףױלעגנָא םעד ּבילּוצ ןּוא קערש רַאפ .ןעװעג
 ;מורַא ךיז דליװ רָאנ ,ןענפעפיוא ליומ סָאד טנָאקעג טשינ טּונימ
 "יא גנילצּולּפ .ןדיי עגיטסגנַא יד ףיוא שרדמה-תיּב ןיא טקוקעג
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 .רחוס-דרעפ ןגידנגיל דרע רעד ףיוא םּוצ ּוצילַאפ ַא ןּבעגעג רע
 ןעלסיירט ּוצ ןּבױהעגנָא טעּפמיא םענעסעזַאּב ַא טימ םיא טָאה רע
 ;דרע רעד ןופ ןסייר ּוצ ןּוא

 !ױמש ןייק ןייז טשינ ןיוש טעװ סע ,ףיוא,ייטש ,גילעז --
 !הנותח ןייק ןייז טשינ ןיש טעװ סע

 ,םיא ףיוא טקוקעג ןגױא עדליװ עמּוטש טימ טָאה גילעז
 ןעגנערּבסױרַא ליומ ןּופ טרָאװ ןייק טנָאקעג טשינ

 {גילעז ,טױט זיא דיומ יד --
 דלַאּב זיא סָאװ ,טרעהעג שטיװק ַא ךיז טָאה לעק ַא ןּופ

 טָאה יירשעג-קינַאּפ ַא ןּוא ,ןרָאװעג-ןסירעגרעּביא ןּוא .טמּוטשרַאפ
 םלוע רעד רָאנ "!רעסַאװ, :לּוש:רעּבײװ רעד ןּופ טרעהרעד ךיז
 סָאד ,ןגָאז.םיליהּת ןייז ןיא ןרעטש טזָאלעג טשינ ךיז טָאה
 .נעיירש ,רעגידלַאװעג ,רעכעה ןרָאװעג לָאמַאטימ זיא ןגָאז.םיליהּת
 ,שרַאמ רעדנריפמּואירט ַא יװ ,רעגיד

 לאיחי 'ר ןיּבר םעד םֹורַא .ןעשעג ןזיא סעפע ךָאנ ןּוא
 ַא ןּבעגעג ךיז טָאה םלוע רעד .הציחמ ַא ןרָאװעג;ןטינשעג זיא
 ױזַא ,ןענַאטשעג ןיא יּבר רעד ּואװ ,לקניװ םעד ןּופ ּפָאיקּור
 ,םיא ןּבענ טנָאנ ךיז ןעניפעג ּוצ טַאהעג-ארומ טלָאװ ןעמ יװ
 ּוליפַא טָאה ןעמ .םיא םּורַא טנערּבעג ןעװעג טלָאװ רעייפ ַא יװ
 ,ןענַאטשעג זיא רע ּואװ ,ןײרַא-לקניװ ןיא ןְקּוק ּוצ טַאהעג:ארומ

 ,טכַאדעג ךיז טָאה סע םירָאװ .ןרעװ-דנילּב טשינ לָאז ןעמ ידּכ
 שטָאכ .- ,ּפָאק ןייז םּורַא ךיז ןגָארט סנקלָאװ עגיררעייפ זַא
 .נּוא רעירפ יװ זיא ּפָאק ןייז .ןעז ֹוצ ןעװעג טשינרָאג ןיא סע
 ַא יװ -- רעּפרעק ןייז ןּוא ,טקעדרַאפ ןעװעג תילט ןייז רעט
 | ,ךעלגעווַאּבמּוא לייז רענרעגייטש

 ךרּוד שרדמה-תיּב םעד ןּופ טעבנגעגמײהַא ךיז טָאה'מ
 ןּבוטש יד ןיא ךיז טקַאהרַאפ ןּוא ןפיוה ךרּוד ,ךעלסעג:רעטניה
 םעד ףױא ןײרַא-טָאטש ןיא ןעמּוקעג ןענעז סָאװ ,םיױג יד
 ןבָאה ייז סָאװ ,גנּושױטנַא רעד ּבילּוצ ןענעז בוטיםוי ןסיורג
 רעד ןיא טשרעהעג טָאה טייקליטש ַא ,ןרָאװעג-דליװ ,ןטילעג
 .רענוד םעד רַאפ טייקליטש יד ןעװעג זיא סע רָאנ .טָאטש
 זַא ,ןיּבר םייּב ןטעּבעג ךיז ןּבָאה ןדיי ...טכירעג ךיז טָאה ןעמ
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 יד םייהעג ןיא רעדָא ןטלַאהַאּבסױא  ּואו-ץעגרע ךיז לָאז רע

 טָאה םיױג יד ןּופ סעּכ רעצנַאג רעד םירָאװ ,ןזָאלְרַאפ טָאטש

 ןייז ןּופ חוּכ םעד טימ טָאה סָאװ ,ןיבר ןגעג ןּבילקעג ךיז

 טזָאלעגּוצ טשינ המשנ עטלגָאװרַאפ ידי "ףושיּכ . ןשיטסילַאּבַאק,

 :ענקעװַא יז רע טָאה רַאטלַא סטָאג ןּופ ,ןרעװ ּוצ טזיילענסיוא

 רע .ןופרעד ןרעה טלָאװעג טשינ טָאה יּבר רעד רעּבָא ..,ןסיר

 םש רעסיורג רעד רָאנ .לּביטש ןייז ןיא ןּבילּבעג ךיז ייּב זיא

 יַאֹּב םיא טָאה "תוחוּכ עניײרמּוא יד, רעּביא טכַאמ ןייז ןגעוו

 טימ ךיז טַאהעג:ארומ ןּבָאה םיוג יד .קילגמּוא ןַא ןּופ  טציש

 ,םוא יד ֹוצ סעּכ רעייז טזָאלעגסױא ןּבָאה יז .ןּבייהּוצנָא םיא

 רער ןּבענ רלַאװ ַא ןיא ןעמ טָאה גָאט םעדי .ןדיי עטצישַאּב

 ןוא טעגרהרעד םיא טָאה ןעמ .ןענּופעג "ללח, ַא דיי ַא טָאטש

 טָאה לסייוו .רעד ןּופ גערּב םייּב ,ןגיל קַאז ןטימ . טזָאלעגרעּביא

 | .ןענּופעג דיי ןטיוט ןרעדנַא ןַא ןעמ

 רעד ןגעג ןטײקשירַאנ ןעװעג ןענעז ץלַא סָאד רעּבָא

 יז זיא, :ןענַאטשעג ןעמעלַא רַאפ זיא סָאװ ,עגַארּפ רעסיורג

 ךיז ידּכ ,םייוג יד םירָאװ ?"טשינ רעדָא טדמשעג ןעװעג ןיוש

 יװ;ײס זַא ,ןגיל ַא טײרפשרַאפ ןּבָאה ,ןדיי יד טימ ןצייר ּוצ

 זיא המשנ יד ,ןפלָאהעג טשיגרָאג ןיּבר םעד סע טָאה .ליס-

 ףױא ,ריא ףױא ךיז טָאה טָאג .,ןּבױלג ןטּוג ןיא  ןעגנַאגעגסױא

 ינּוא ןעמּונעגרעטנּורַא יז ןּוא ןעועגםחרמ ,המשנ רעמירָא רעד

 יר טָאה יז רעדייא ,ןּבױלג ןשילױטַאק ןּופ ןעלגילפ יד רעט

 יז רעדייא ,לכש ןרָאלק םייּב ןעװעג זיא יז .טכַאמרַאפ ןגיוא

 'עג חלג םעד ךָאנ קנילפ ןּבָאה סענָאנ יד ןּוא ,ןּברָאטשעג .זיא

 ױזַא ,רעסַאװ ןגילייה ןטימ טלקנירּפשַאּב יז טָאה רע ןּוא ,טקיש

 יד ןּוא ספושיּכ יד ןפלעה טשינרָאג ייס-יװ-יס ןלעװ סע זַא

 :עגנָא ןטש ןּופ ףליה רעד טימ טָאה יּבר רעד סָאװ ,ןכּורּפש

 יד ּוצ ןדנּוּבעגּוצ ןטלַאה ּוצ המשנ עמירָא יד ידפ ,טדנעװ

 ?יװייס ןיוש זיא המשנ יד .טכַאמ ןייז ןּופ ןלָאװק ערעטסניפ

 םיהג-טָאטש יד ןּבָאה ױזַא - ..ןרָאװעג עשילױטַאק ַא ייס

 .טגָאזעג
 רעד ןיולּב ףָאנ טשינ ,ןרָאװעג;גיאּורמּוא ןדיי ןענעז

 זיא טָאטש עצנַאג יד .רַאנ ,רחוס:דרעפ רעכייר רעד ,רעטָאפ

 זיא לדײמ סָאד יצ ,םעד ןיא טריטערעטניארַאֿפ גיטולּב ןעװעג ,
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 ןױש זיא עקמַאילק יד ,הלילח ,רעדָא ,עקשידיי ַא ןּברָאטשעג
 טלדנַאהעג ךיז טָאה ָאד םירָאװ ,ןלַאפעג ריט רעד רעּביא
 ַא ןעװעטַארּפָא ןגעװ ןעגנַאגעג זיא סע ןּוא ,הנומא רעד ןגעװ
 רעד ןּוא .דרע רעדמערפ ףױא ןרעװ-ןּבָארגַאּב ןּופ המשנ עשידיי
 גיױעג רע טָאה יצ - ..ןיּבר ןגעװ ןעגנַאגעג סע זיא רקיע
 .עג ךיז טָאה תיחשמ רעד ,הלילח ,רעדָא ,ןעלמיה יד ןיא
 | ,..? ןעװעג-רבוג טָאה ןּוא טקרַאטש

 :עּברָאטשעג יד ןּבָארנַאּב ןּופ ,"ּבעשזנָאּפ , ןּופ גָאט ןיא
 יװ ,ןעמּוקעגנָא טנגעג רעצנַאג רעד ןּופ םיױג יד ןענעז ,עג
 .סַאג ןיא ןזײװַאּב ּוצ ךיז טַאהעג;ארֹומ ןּבָאה ןדי .דמש םוצ
 .טקַאהרַאפ ּבלעװעג ןּוא ּבּוטש רעּביא ןעגעז ןריט ןּוא ןדָאל
 .רַאפ טדערעג טָאה ןעמ  ,ירדנלּכ ּוצ רוּפיּכ םוי יװ ,ןעװעג
 םייֹוג יד םירָאװ ,סנדישרַאפ ףיא ךיז טכירעג ןּוא ,..סנדיש
 טָאה ןעמ רָאנ .ןדי יד ףױא טצײרעגנָא רעײז ןצוועג ןענעז
 ןקָאלג;ןכריק יד טשינ ,טרעהעג טשינרָאג ןּוא ןעזעג טשינרָאג
 .רעטסניפ טּוג ןיא סע ןעװ ,טכַאנײּב טשרע ,ןעגנּולקעג ןּבָאה
 ;עלָאמס ייּב רעטסיולק ןּופ טריפעגסױרַא יז ןעמ טָאה ,ןרָאװעג
 טָאה ןעמ סָאװ ,טַאהעג יז טָאה "ּבעשוגָאּפ, ַא ןצַאקרוטש ענ
 רשפא ,טגָאז ןעמ ,ןעועג טשינ עצװענַאי ןיא ךָאנ סעכלעזַא
 .כָאנ עיסעצָארּפ רעד ךָאנ ןענעז םיצירּפ טימ ןשטָאק גיצנָאװצ
 ןּוא ןעמּולּב עסײװ ןיא ןעװעג ןיא ענמּורט עצנַאג יד ,ןרָאפעג
 .שזורד עלַא טימ ,ןתח רעד ,ןַאטעטס .טצוּפַאּב רעדנעּב ןיא
 ;סקַא יד ףיוא ענמּורט יד ןּבָאה ,רעדנעּב עצרַאװש ןיא ,סעּב
 .,סיקצַאניָאכ סעננַאּפ יד ,ןדױמ עטלַא יד ןּוא ,ןגָארטעג ןעל
 .עגכָאנ ענמּורט רעד ךָאנ טרַאָה ןענעז ,ןלַאואװ עצרַאװש ןיא
 ןטלַאהעג ךיז ןּבָאה יז םירָאװ ,תחּפשמ ענעגײא יװ ,ןעגנַאג
 ןײק רָאנ !ןעװעג ןיא קלָאפ ליפ יװַא ןּוא .עכלעזַא סלַא
 טשינ ןּבָאה ןקָאלג יד ,ןעגנּוזעג טשינ ןעמ טָאה ןעגנַאזעג-ןכריק
 ..ןעזעג טשינ ןעמ טָאה םלצ ןייק ןּוא ,ןעגנולקעג

 סָאד ךיז ןּבָאה רעלגּומש רעד דיי רעד ןּוא בנג לרזוע
 ןשיװצ ןּוא ןּוטעגרעּביא ךיז ןרעױּפ רַאפ ,טלעטשעגנייא ןּבעל
 :ןעגנַאגעגטימ "ּבעשונָאּפ, ןטימ ןּוא טעבנגעגנײרַא ךיז קלָאש
 טָאד ןּוטעג טשינ ריא טָאה ןעמ זַא ,ןעזעג ײז ןּבָאה טרָאד
 ןוא ,ןעװעג טשינ ןיא חלג רעד ..הנומא רעײז טול "טכערפ

 ,22 ,ךיו,םיליחּת רעד ,שַא םולש
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 ,ךרע רעטגילײהעגמּוא ףיוא םיוצ םייּב יז ןעמ טָאה ןּבָארגַצּב

 טזײװַאּב ןעמ סָאװ ,רעדניק ענעריוּבעג:ײנ יד ןגיל סע ּואװ

 .עגגייא ךָאד יײז ןּבָאה .ןּברַאטש יז רעדײא ,ןדמש ּוצ טשינ

 ךיירפ רעסיורג טימ ייֵז ןענעז ,ןעשעג זיא ָאד סָאװ ,ןעז

 ?ֶעגנָא רחוס;דרעפ םייּב ןּוא ןײרַאילטעטש ןיא קירּוצ קנילפ

 : ןדָאל ןיא טּפַאלק

 ַא ןּבילּבעג ןיא רעטכָאט ןיד 4{ ריד בוט:לומ ,גילעז --

 !דניק שידיי

 ּוצ טרעהעגפיוא טשינ ץלַא טָאה רחוסידרעפ רעד גילעז

 ןעמּוקעג םיא ןיא רעטכָאט יד .תומֹולח עטכעלש טכַאנײּב ןּבָאה

 םּורַא טרעטנָאלּפעגמּורַא רענרעד ןּוא ץכעכעטש טימ םולח ּוצ

 טשינ ּור ןיײק טָאה יז זַא ,םיא רַאפ טנײװעג טָאה ןוא ּפָאק

 ,ךיז ןטעּבעג ןוא ,דרע רעדמערפ ףיוא טגיל יז לײװ ,רבק ןיא

 .ַאמ רעד ּוצ ךיוא .לארשי.רבק ּוצ ןעגנערּב יז לָאז ןעמ זַא

 .עגפיוא ךיז טָאה רעטּומ יד .םולח ּוצ ןעמּוקעג יז זיא ןעמ

 ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה ןּוא רָאה עטעשָאלּפעצ טימ טכַאנײּב טּפַאכ
 .ריא יב ןעװעג רעטכָאט יד זיא סָאװ;רָאנ טשרע ןַא ,ןעיירש

 ,טָאטש ןּופ ןשטנעמ ערעדנַא םולח ּוצ ןעמּוקעג ךיוא זיא יז

 .עגנָא ריא טימ טשינרָאג ךיז ןּבָאה עכלעװ ,עדמערפ-דליוו

 ,טרעק
 יסהמשנ ריא רַאפ ןגָאזיםיליהּת ןסיײהעג טָאה יּבר רעד

 טָאה עמַאמ יד .הרֹוּתהיתַאירק ייּב טנָאמרעד יז טָאה ןעמ .,ןגעװ

 ןעמ ןכלעװ ןּופ ,טנװײל טימ ןטסָאמעגסױא טרָא עטּוג סָאד

 ארָאג טָאה סע רעּבָא .טיינעגפיוא ךעלדמעה םימֹותִי עמירָא טָאה

 טָאה ןעמ ,טַאהעג טשינ ּור ןיײק טָאה ךיומ יד ,ןפלָארעג טשינ

 י"ד ,ןּבעג ּוצ ךיז הצע ערעדנַא ןיק טסּואיעג טשינ רעּבָא

 .?ביא טשינ ןלעװ ןדיי זַא ,טסּואװעג ךָאד ןּבָאה םייוג .טָאטש

 .רעּביא ןּוא ןריפסיוא עגירעיז סָאד טשינ ןלעװ יז זיּב ,ןעּור

 םעד טיהעג יז ןּבָאה ,םלוע-.תיּב רעיײז ףיוא ןייּבעג ריא ןריפ

 ,עג טשינ ןיא יז שטָאכ ,רעטכָאט סרחֹוס.דרעפ םעד ןּופ רבק

 ןיא טסּואװעג עלַא ןיוש ןּבָאה טציא ןּוא ,עשיליוטַאק ןייק ןעװ

 יז ףיוא לניק שידיי ַא ןּבָארגַאּב ןּבָאה סיֹוג יד ןַא ,טָאטש
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 יד רעֶּבָא ,הנומא רעיײז ןגעג ןיא סָאד סָאװ ,שזַאטנעמצ רע
 .ןּבעגסױרַא טלָאװעג טשינ ןפוא:םושּב יז ןּבָאה ןטסיוק-טָאטש

 טָאה ,טװאּורּפעגסױא טשינ טָאה רחוס:דרעפ רעד גילעז סָאװ
 .עג טָאטש-ןײרק רעד ןיא ןיא רע ,ןפלָאהעג טשינ ךַאז ןייק
 } שטָאק ספָאשיּב ןופ סיפ סדרעפ יד רַאפ ךיז ןפוָאװעג ,ןרָאפ
 ןײק יװ טײװ ױזַא ,ןעמּוקעגנָא רע ןיא טכירעג םּוצ וליפַא
 ןיא ץלַא רעּבָא ,טכַאמ רעד ּוצ ,ןעגנַאגרעד רע זיא עשרַאװ
 ,,,טסיזמּוא ןצװעג

 ועטַאט רעד .ןגיושעג טשינ ךָאד ןּבָאה ןויי יד רעּבָא
 יניא טנָאקעג טשינ ןּבָאה טָאטש ןּופ ןדי םֹּתס ןּוא עמַאמ יד
 ףיוא טשינ ּור ןײק ךָאד טָאה יז ,ןגירשעג-טלַאװעג, :ןעּור
 ּוצ טרעהעגפיוא טשינ ץלַא טָאה דיומ יד ןּוא *!טְלעװ רענעי
 .מערפ טַאלג ךיוא ןּוא ןעמַאמ עטַאט םולח ןיא טכַאנייּב ןעמּוק
 *תרובק ּוצ ןעגנערּב יז לָאז ןעמ ןַא ,טָאטש ןּופ ןשטנעמ עד
 י | ,לארשי

 ךיז .ןענידרַאפיהוצמ ַא טלָאװעג בנג לרזֹוע ךיז טָאה
 ןײז ,רחוס-דרעפ גילעז רַאפ ןטינשעג ךיוא םיא טָאה ץרַאה
 ןיא ,ןעניפעג טשינ ּור ןײק רבק ןיא לָאז רעטכָאט עגיצנייא
 ,ריט רעד ײּב טלעטשעג ךיז ןּוא ןיּבר םּוצ קעװַא רע

 ּוצ תמ ןשידי ַא טגנערּב ןעמ ןַא ,יּבר רעגילײה --
 !הוצמ ַא ךיז ןעמ טנידרַאּפ ,הרובק

 / .אהוצמ עסיורג ַא זיא הוצמ:תמ .הוצמ עסיורג ַא ,ָאי --
 ? ןייז.לחומ רימ ןעמ טעװ תוריבע יד ןיא --

 ףעמ טסעװ ּוד זַא ,ןכַאמּפָא ריד יּב טסעװ ּוד ּביױא --
 ןעמ טעװ ,געװ ןשידיי ןיא ןײג טסעװ ּוד ןּוא ןגידניז טשינ
 ,ןפלעה למיה ןיפ ריד

 רעגיליה ,ןּוט ּוצ ּבָאה ךיא סָאװ ,ןיוש ךיא סייוו -- |
 :סָאװ ,ןיוש ךָאד עז ךיא -- ,ןפּורעגסױא רע טָאה -- !יּבר
 ןיק טשינ טּוט ןעמ ןָא ,ןייא;טמענ ןעמ ףוס ןצרַאװש ַארַאפ
 י- | .הבושת

 םעד ,"לעשטַאישוּפ ןּוא רבח ןײז ּוצ קעװַא רע ןיא
 ײזַא םענעי ּוצ טָאה ןּוא ,גױא ןייא טימ גנוי םעד ,רעלגּומש
 | | ג טגָאזעג)
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 ענעי ןענידרַאפ ריד טסליװ 41 ,רזממ ,רָאנירעה --

 ? טלעוו

 1 טשינ סָאד ליװ דיי רעכלעװ ,ָאי --

 !רימ טימ םּוק ָאט --
 :סניפ ןּוא ,ןרַאװעג;רעסערג טַאהעג ןיוש ןענעז טכענ יד

  ןרָאװעג:דימ ןענעז םייג יד ,געט:לולא יד ןעװעג ןענעז רעט
 ףעלגּומש םעד טימ בנג ?רזוע טָאה ,ןטיה ּוצ רבק .ריא-

 ןקשיאיוג ןּופ םיוצ רעד ךרוד טכַאנײּב ךיז טּפַאכעגרעּבירַא
 ליײוו ,ןּבָארגַאּב טגיל יז ּואװ ,טסּואװעג ןּבָאה יז ,שזַאטנעמצ-

 יז ןּבָאה יז .רבק ריא ףיוא טכַאמעג ןכייצ ַא ךיז ןּכָאה יז

 ןענעז טינעג ,ענמּורט רעד טימ טעבנגעגסיוַא רבק ריא ןופ

 ,ץינערג רעד רעּביא ןעלגּומש ןּוא יירהבנג ןּופ ןעװעג ךָאד ײז
 טימ ןּוא ןטָאשרַאפ קירּוצ טקישעג יױזַא רבק סָאד יז ןּבָאה

 ןופ ןענעז סָאװ ,רעטעלּב ןּוא ןעמּולּב עטלדנעװרַאפ עטלַא יד

 םייוג יד זַא ,טקעדרַאפ גיצנּוק ױזַא ,ןלַאּפעג רעמייּב ןעשעי יד
 ,ןומעגּפָא ָאד טָאה ןעמ סָאװ ,ףיורעד ןּפַאכ טשינרָאג ךיז ןלָאז

 םלוע:תיּב ןשידיי ןפיוא יז םיוצ ןרעּביא טכַאנ עּבלעזיד ןּוא
 ,ןעמונעגסורַא ענמּורט רעד ןּופ יז ןעמ טָאה טרָאד .טכַארּבעג
 ןופ םיוצ םייּב ןּוא ,ןיד ןשידיי ןטױל ,ןּוטעג "טכער, ריא

 ליװ סָאװ ,רענייא ַאזַא טמּוק סע יװ ,ןּבָארגַאּב םלוע:תיּב ןשידיי

 .ךײלג ךרע רעד טימ רבק סָאד ןּוא ,תד ןשידיי ןּופ ןײגקעװַא

 טכאניײּב טָאה ןעמ ןַא ,ןעזנָא טשינרָאג לָאז ןעמ זַא ,טכַאמעג

 טשינ רענײק ךָאד זיא טָאטש ןיא םירָאװ ,ןבָארגעג רבק ײנ ַא
 | ,ןּברָאטשעג

 טסואװעג טשינרַאג ןּבָאה רעטּומ יד ןּוא רעטָאּפ רעד |

 רעד ןיא ,רוסּב ןרָאװעג:טכַאמעג ןיא ץלַא םירָאװ ,ןּופרעד

 ךיו ןלָאז ןטסירק יד ידּכ ,טעּברַא לקיטש שהבנג ַא יװ ,ליטש
 יֹּמִא ןעװעג ןיוש ןיא ץלַא ןעװ ,גָאטרַאפ רָאנ ,ןסיװרעד טשינ

 טָאה ,ןּוטעג "טכערג ריא ןעמ טָאה דיומ רעד ןּוא ,ןּוטעג

 טָאה ןּוא טּפַאלקעגנָא ןדָאל ןיא רחוס:דרעפ םּוצ בנג לרנוע
 ,טגָאזעגנָא הרושּב יד םיא

 ןעמּוקעג לארשיירבק ּוצ זיא דניק ןייד ,גילעז --

 ןטנײװעצ טכער טסלָאמעד טשרע ןרעטלע יד ךיז ןּבָאה

 +ד ןוא ,ןסעזעג ןעל/ײר ףָאנ העבש ןיא ןסירעי ףךיז תַעיִרָק
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 ,ןײז.לבא.םחנמ םיײהעג ןיא ןעמוקעג ײז ןיא טָאטש עצנַאג
 ןיא ןּוא ןענופעג ּור ריא לזײר טָאה ןָא.לָאמטסנעד ןופ

 ןעמּוקעג טשינ םולח ּוצ םענײק רעמ
 טלָאװעג בנג לרווע טָאה רחוס:דרעפ רעד גילעז ןעװ

 דניק גיצנייא ןיז רַאפ טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ןעקנַאדּפָא ןייש
 טשינ רענַעי טָאה  ןלָאצַאב טלעג טלָאװעג םיא ןוא ,ןוטעג
 /; סטלָאצַאּב ןײק ןעמענ טלָאװעג

 לָאז ךיא ידּכ ,ןגעװטעניימ רַאפ ןוטעג ךיא ּבָאה סָאד --
 ,רַאפרעד טשינ ךיא םענ טלעג ןײק ןענידרַאפ טלעװ ענעי רימ
 !ָאי -- ,טסליװ ּוד זַא ,ןפנָארּביקנורט ַא

 יד רַאפ רכטכָאט ןייז ןּופ ןעקנעדנָא םוצ טָאה גילעז
 ןּוא ךיש:רעטניװ רָאּפ ּוצ ןלייטסיוא טזָאלעג לטעטש ןּופ םימותי
 ןיז ןּופ הרובק רעד ןיא ןעמונעג.לײטנָא ןּבָאה סָאװ ,עלַא יד
 ,ריּב ןּוא סנזנעג ןּבעגעג ,קנעש ַא ןיא ןדַאלעגנייא ,רעטכָאט
 .ףעד ףיוא לסעגיעקטַאי ןּופ ןעגנויידרעפ ןּוא םיבצק עלַא ןּוא
 םיִא ןּוא טמירעג בנג ןעלרזוע ןּבָאה עלַא ,ןטעּברַאפ "עדנּופ,
 :ןגירשעג טָאה רוּכיש לרזוצ ןוא ,טּפַאלקעג עצײלּפ רעד ןיא

 יי! ךיִא ןיִּב דיי ַא רָאנ ,ךיא ןיּב ,ןיב ךיא סָאװ --
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 ןעקגַאדעג עבעלקערש

 .וַאֿפ עריא ןּופ ןּבעל סנּפָארט טפירטעג ךָאנ ןּבָאה סע
 רעטקַאהעגרעטנּוא רעשירפ ַא ןּופ טפַאז יװ ,ןרָאי עגנּוי ענעטינש
 םעטָא רעד טמעטָאעגסױרַא ךָאנ טָאה רבק ןשירפ ןּוכ ,ענסָאס
 טגיטכערַאּב ריא ףיא ןעמ טָאה ןיוש ןּוא .ּבײל גנוי ַא ןּופ
 יז טָאה רערט ַא ןּוא ץכערק ַא טימ ,ןיד םעד (ןעוועג:קידצמ)
 -- רעטָאפ רעד ,"ריא רַאפ ױזַא רעכיילג, !טנָאמרעד רעטּומ יד
 טָאה רעטּומ יד סָאװ ,ןייצ יד ןשיװצ הללק רענעסיּבעצ רעּבלַאה ַא טימ
 רַאפ ןיוש ךָאד טייטש יז, :טרָאװ ַא טימ טּפּוטשעגקירּוצ ליומ ןיא
 סע זַא ,טגיטכערַאּב סע טָאה טָאטש עצנַאג יד ,"טּפשמ ססָאג
 ּוצ ןּבױהעגנָא ּוליפַא טָאה ןעמ .ןגעוו:הבוט ריא רַאפ ןעשעג זיא
 יז טָאה שרעדנַא לײװ ,רַאפרעד ןּוטעג סע טָאה יז זַא ,ןדער
 יז ןּבָאה ייז ..,ןגירקסױרַא טנעה ערעייז ןּופ טנָאקעג טשינ ךיז
 ףיא ךךָאד זיא ,ױזַא בוא, !ןדמשּפָא דלַאװעג טימ טלָאװעג
 "!ןכיילג ריא ּוצ ןיוש ךיז ןָאק רעװ ןּוא .טּוג ןּוא ליואוו

 .ןגיטכערַאּב ןיד םעד טנָאקעג טשינ טָאה רענייא רָאנ
 סָאװ ,הלוע רעד טימ טלגנַארעג ךיז טָאה רענייא רָאנ
 סָאד .ּבױט ענעטכָאשעג ַא יװ ץרַאה ןייז ןיא טגיטולּבעג טָאה
 ּוצ ןפלָאהענּוצ עלַא יװ רעמ טָאה רעכלעװ ,רעד ןעװעג זיא
 יצ :טגערפעג ךיז טָאה רע ,לאיחי 'ר יּבר רעד - טױט ריא
 טשינ רע טעװ יצ ןּוא ?םעלַא םעד ןיא גידלּוש טשינ רע זיא

 סָאװ ,ןּבעגּפָא ןוּבשחוןיד טּפשמ ןשילמיה םעד רַאפ ןפרַאדַאּב
 רעד ןּופ ןעגנערבוצרעטנּוא ןּבעל גנֹוי ַא ןפלָאהעגּוצ טָאה רע
 ןעמ וָאָק סייט יו םירַאװ !ןגעוו:הבוט ריא רָאפ ולופַא ,טלעוו
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 יד זיא ּואװ ;ןּוט ּוצ סטּוג םיא ידּכ ,ןּוט:סטכעלש םענייא
 ןשיגַארט םעד ןיא ןעזרעד ןּבָאה םּורַא עלַא ןעװ ןּוא ץינערג
 ךיז טָאה ,ןיּבר ןּופ סנ ַא שממ ,טייקגיטכערעג סטָאג שינעעשעג
 ךיז טמענ שינעּפעשַאּב ןיימ, :טכַארטעג השעמ-תעשּב יּבר רעד
 ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רע "...הריש טגניז ריא ןּוא ןּבעל סָאד
 רעכלעװ ףױא ,טייקגירעיורט רענעי ןיא טשינ ,ןיירַא תובצע ןַא
 סָאד גירעדינ טלַאה ,ץרַאה סָאד טכערּבעצ סָאװ ,ןטעּב םיקידצ
 סָאד ,םלוע.לשיונוּבר ןרַאּפ גינעטרעטנּוא ךיד טכַאמ ןּוא טימעג
 ַא ןָאיטנָאי סָאװ ,ןלצל;אנמחר ,תובצע ןַא ןיא רָאנ - ,םּוג ןיא
 טָאה עגנַאל געט ןּוא ,דיירפ עדעי טּביײרטרַאפ סָאװ ,הרוחש:הרמי
 .הניכש רעד ןופ ןייש יד ןליפ ּוצ ןָא טּבעלעג יּבר רעד טציא
 םיא ןּופ ךיז טָאה הניכש יד זַא ,ןעזעגניא טֹּושּפ טָאה רע
 סָאד יא סיװעג ..ןרָאװעג;לקנּוט ןענעז ןגױא ענייז ,ןּוטעגּפָא
 .רַאפ גנַאל ןוש ךיז טָאה סָאװ ,ע-ה-רצי ןּופ לקיטש ַא ןעװעג
 רע זיּב ,םיא ּוצ ןעמּוקּוצ טנָאקעג טשינ ןּוא ןלאיחי ףיוא ןעמּונ
 ..האמוט רעד ןיא הארי יד ןגײלּוצנירַא געוו ַא ןענופעג טָאה

 טימ ןעשעג ךעלטנגייא ךָאד זיא סע ?שרעדנַא יװ םירָאװ
 רע טָאה סָאד ..ןעשעג טפרַאדעג טָאה סע סָאװ ,תדמּושמ רעד
 ;טָאג יב ןטעּבעג ךָאד רע טָאה םעד ףױא ןּוא ,טלָאװעג ךָאד
 יז לָאז ,תד ןשידיי ןּופ ןײנּפָארַא ,הלילח ,לָאז יז רעדייא זַא
 סָאװ ,יז .דניק שידיי סלַא -- הרהטבּו השֹודְקּב ןּברַאטש רעּביל
 סָאװ ןּוא ,םולשה-הילע ,לזייר ,תינקדצ יד ּביײװ ןייז ךָאנ טסייה
 ןּוא רעלעדייא ןַא ןּופ ץּוצינ ַא ןּבָאה טוומעג טָאה המשנ ריא
 זַא ,ןפלָאהעגּוצ ריא ןעמ טָאה למיה ןופ ןֹוא ,טלעװ רערעכעה
 ,רזוח ןּוא היתחת-לואש ןּופ לעװש יד ןטערטרעּביא טשינ לָאז יז
 ,הנושמ-התימ ריא ךרּוד םירָאװ .טיוט ןרַאפ טּונימ ַא ןייז;הבוש ּתֹּב
 רַאפ ןעמּוקעגּפָא ךָאד יז ןיא ,ךיז ףיא טכַארּבעג טָאה יז סָאװ
 .אנמחר ,ךיז טָאה יז עכלעוו טימ ,ןעקנַאדעג עטכעלש עריא על
 עטכעלש עריא ןרעװ הבּושּת ריא ּבילּוצ ןּוא ,ןגָארטעגמורַא ,ןלצי
 ,ןּבירשעג טייטש סע יװ ױזַא .עטּוג ןיא טלדנַאװרַאפ ןגקנַאדע!
 ךָאד ךיז טָאה יז םירָאװ ,תוכזףכל ןייזןד ףרַאדַאּב ןעמ זַא
 ;עג טשינ טָאה יז לייװ ,ןפרָאװעגּפָארַא רעטסנעפ ןּופ םעדכרּוד
 יז ןּבָאה ,םיחלג יד ,יײז ןּוא ,סירש ןטצעל םעד ןוט טלָאװ
 סָאװ ,השודק ַא ךָאד יז ןיא ,יֹוזַא ּבױא ,טזָאלעגסיו ַא .טשינ
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 .+4ריא ּוצ לאוו ךָאד זיא .םעה-שודיק ףיוא ןעמּוקעגמּוא זיא
 רעּביא ;תובצע יד ןיא סָאװ ןּוא ?שער רעד רעדי זיא סָאװ

 : ?טגָאזעג:סנייטשמ ,ןּבעל ןגיטשינ םעד
 טרעדנוה ,ןגיאּורַאּב טנָאקעג טשינ ךיז טָאה לאיחי רעּבָא

 ;טכוזעגכָאנ ןּוא טשרָאפעגכָאנ ,טגערפעגכָאנ ךיז רע טָאה לָאמ
 טױט ריא ףיוא ןטעּב ּוצ ,הלילח ,טַאהעג טכער טָאה רע יצ
 ןיא ךיז ןטפָאהַאּב יצ ,געוו סטָאג ןיא ןעגנַאגעג רע זיא יצ
 לכּב 'ה קידצ, :טגָאזעג טרעװ סע סָאװ ףיוא -- תודימ ענייז
 ?ןגעװ ענייז עלַא ןיא טכערעג ןעװעג ךיױא רע זיא ?"ויכרד
 םיבוט:םישעמ ןּוא הבּושּת ןּופ העש ןייא רענעש ךָאד זיא סע
 ,"טלעװ רענעי ףױא ןּבעל עצנַאג סָאד יװ ,טלעװ רעד ףיוא
 םיקידצ יד ךָאד ןענָאק ,ןעייטש הבּושּת:ילעּב ּואװ ,טרָאד,, ןּוא
 .עג ןעװעג םלוע-לש:ונוּבר רעד טלָאװ רשפא ןּוא ,"ןייטש טשינ
 ַא טריפעגסיוא ןּוא ןּוטעגיהבּוׁשּת ןעװעג טלָאװ יז ןעװ ,ןפלָאה
 טלָאװ סע ,הלילח ,ּוליפַא ןעװ ןּוא !טלעװ רעד ףיוא ןּבעל טּוג
 שטנעמ ַא זַא ,תמא ךָאד זיא, - ּוצרעד ןעמּוקעג ןעװעג ָאי
 טשינ טרעװ סע זיּב ,ןטנּוא לרעגניפ םעניילק ןטימ טשינ טריר
 ןעמ זַא ,סע טסייה ,"ןעלמיה עטשרעּבױא יד ןיא ןפורעגסיוא
 ,טגידניז רע זַא ּוליפַא ,לארשי, ןּוא ,,,טלָאװעג למיה ןיא סע טָאה
 עשידיי ַא ךָאד זיא יז ןּוא ,"לארשי ץלַא ךָאד רע טּביײלּב
 ןּוא תונמחר ןּופ ןויט יד ןּוא ,דניק ַא סּוניבָא-םהרבַא ,רעטכָאט
 רע טָאה יױזַאיװ ,.ריא רַאפ ןּפָא גידנעטש ןעייטש הבּוׁשּת
 ַא זַא הצרעד ןפלעה ּוצ רָאג לרעגניפ ןטסנעלק ןטימ טנָאקעג
 ךָאד ןיּב ךיא, -- !ןרעװ-ןטינשרַאפ ירפ לָאז ןּבעל סדניק שידיי
 *.,!רַאפרעד ןוּבשחײןיד ַא ןּבענּפָא ןפרַאדַאּב לעװ ןּוא ןלזג ַא
 ןטלעװ עצנַאג שטנעמ רעד ךָאד ןָאק טּונימ ןייא ןיא םירָאװ
 1ןּבעל ךע'שטנעמ ַא ,ךַאז עסיורג ַאזַא ךָאד זיא סע ! ןייז:ןקתמ

 רעד תעשּב סָאװ זיא ,רעגרע ךָאנ ןעװעג זיא סע סָאװ
 :רַאפ םיא ןּבָאה ןּוא ןעקנַאדעג עטכעלש ןעמּוקעג ןענעז הליפּת
 ,ןטלעװ עטשרעּבױא יד טימ ןּפינקנָא ךיז טזָאלעג טשינ ,טלמֹוט
 יד ןּופ קירוצ-טלַאפ הליפּת ןייז זַא ,טליפעג טושּפ טָאה רע
 רעמ טשינ ןּבָאה סָאװ ,ךעּבענ ,ךעלעגייפ ענעסָאשעג יװ ,ןעלמיה
 'טשינ םיא טזָאל ןעמ ,טושּפ ...ךעלעגילפ ערעייז ןיא תוחוּכ ןייק
 "רעד ךרּוד ןּוא ..,ןטפעהַאּב טשינרָאג טימ ךיז ןָאק רע ,ןּבױא ּוצ
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 ךּופ הניכש יד ךיז טָאה ,קַאפַאּב םיא זיא סָאװ .טייקגירעיורט

 ,סָאד ןּוא ןגיוא יד ןֹופ 'טכיל סָאד ןריולרַאפ טָאה רע .ןּוטעגּפָא םיא

 םיקולא:םלצ| ןייק רעמ טשינ טנעקרעד רע .ץרַאה ןייז ןּופ ןסיוו

 ,רַאפ ןגירקיּוצ-ארומ ןּבױהעגנָא טָאה רע .םינּפ סשטנעמ ןפיוא

 לָעג םיא ןּבָאה ןעקנַאדעג עטכעלש רעייז םירָאװ ,המשנ ןייז

 ןעמּוק יז ױזַאײװ טשינ טסיײװ רע סָאװ ,ןעקנַאדעג .,,.טגינייּפ

 | ,םיא ּוצ
 .ןפָאלטנַא זיא רע .רקוח ןייק ןעװעג טשינ זיא לאיחי

 ץרַאפ זיא סע סָאװ, :ללּכ ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה רע ,ןּופרעד

 יד טכַארטַאּב טָאה רע ןּוא *!ךָאנ טשינ שרָאפ ,ריד ןּופ ןגרָאּב

 טימ ּפָא ךיז ןּביג ,טָאג ןשרָאּפ טימ ּפָא ךיז ןּביג סָאװ ,עלַא

 יגטקמ) עגיּבױלג עניילק רַאפ ,תור'פס יד טימ ,"הבּכרמ:השעמ}

 .,ןריי עסיורג ףיוא ױזַא ןטכַארט טשינ הלילח ליװ רע .(הנּומא

 ,"רַאפ עפיט יד ןיא טכַארּברַאפ ןבעל ץנַאג רעייז ןּבָאה סָאװ

 .ןשטנעמ עגילייה ןעוועג ןענעז ייז זַא ,טסײװ רע .ןכַאז ענעגרָאּב

 רעּבָא .ךיש ערעייז ןּופ לּפַאנק םעד ּוצ טשינ טמּוק רע ןּוא

 ןיֵאֹּב זיא הוּכ ןייז .םיא רַאפ ןינע ןייק ןעװעג טשינ זיא סָאד

 יד ןיא ןּבױלג ןדנילּב ,ןטושּפ ,ןפיט ןיא ,הנומא ןיא ןענַאטש

 .ףרַאדַאּב שטנעמ רעד סָאװ ,םלוע;לש-ונוּבר ןּופ תורימ עטּוג

 ּפֶא ךיז טיג רעכלעװ ,רעד טשינ זיא דיי רעטּוג רעד .ןּוטכָאנ

 טשינ ןּוא בוט:םש-לעּב רעד טשינ - ןכַאז ענעגרָאּברַאפ טימ

 - הלּבק טימ ןּבגעגּפָא ךיז ןּבָאה םייּבר עשידיסח סיורג עלַא

 ךיוּב סרעטּומ ןייז ןּופ טרעװ רעכלעװ ,רעד זיא דיי רעטּוג רעד

 .רַאפ ןּבעל ןייז טכַאמ רע .רוכּב ַא יװ ױזַא ,טָאג ּוצ טגילייהעג

 דימת-תלוע ןַא יװ ךיז טנערּב רע ןכלעװ ןיא ,ןוויוא.ךלַאק ַא

 ןּוא .טָאג רַאפ םישעמ ענייז עלַא שדקמ זיא רע טָאג רַאפ

 .ןייגרעד סעּפע ּוצ ןעמ ןָאק הנּומא רעד ןּופ חוּכ םעד טימ רָאנ

 רעד טימ ןגָאלשעגנָא ךיז טָאה רע ןעװ ,לָאמ סעדעי

 םעד ןּוא טכעלש קידצ םעד ןזיא סָאװרַאפ, ;עגַארּפ רעגיבייא

 רע .ריא ןּופ ןפָאלטנַא רע זיא ,"?טלעװ רעד ףיוא שּוג עשר

 ןייז ןיא יװ ,טָאג ןיא זַא - המלש:הנּומאּב טּבױלנעג טָאה

 :םייטש סע יװ ױזַא ,סטכעלש ןייק ָאטשינ זיא ,הריצי רע ןצנַאג

 .יקרעװ עייז טימ טדיירפעג ךיז טָאה טָאג -- "וישעמב 'ה המשיו;

 ןענעז קרעװ ענייז עלַא רָאנ ,טּוג ןיא ןײלַא טָאג רָאנ טשינ
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 יװ ,זיא עטכעלש סָאד ,תומילש זיא דיירפ עתמא םירָאװ ,טּוג
 רעּבָא .טּוג ןּופ הגרדמ ערענעלק ַא רָאנ ,ןענרעל םיקידצ יד
 .ןַארַאפ טשינרָאג זיא סטכעלש לייװ ,סטכעלש יייק טשיג

 טָאה רעּבָא המשנ סלזיר רעּביא לגנַארעג ןשיגַארט םייּב
 .בָא ןּבָאה סָאװ ,ןעמרּוטש ןּוא ןטניװ ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז רע
 טלעװ ןייז עכלעוו ףיוא ,ןטנעמַאדנּופ יד ןרעטישרעד ּוצ ןּביױהעג
 ןטכָאלפעגסױרַא ןעניּפש יװ ןּבָאה יז ,רעמכָאנ .ןענַאטשעג זיא
 ןערעיײלשרַאפ טלָאװעג הלילח םיא ןּבָאה סָאװ ,ןצענ ךיז ןּופ
 טשינ לָאמנײק זיא רע עכלעוו ףיוא ,ןגעו ףיוא ןּפעלשרַאפ ןּוא
 עכעלרעסיױוא יד טכַארטַאּב רע טָאה טציא-זיּב ...ןעגנַאגעג
 רעד ןּופ ךַאלּפרעּבױא יד ּוצףקעד סָאװע םיױג יד - טלעװ
 ּוצ לארשי ידּכ ,םעד ּבילּוצ ָאד רָאנ ןענעז יײז זַא - "דרע
 סָאװ ,טּור יד יז ןרעװ ,טכעלש טרעװ לארשי ןעװ ,"ןגנע,

 ערעייז ךױא ןּבָאה יײז זַא ,טסּואװעג טָאה רע .לארשי טגָאלש |
 לארשי ןעוו ךיז ןקרַאטש עכלעוו ,למיה ןיא םירש ערעייז ,תויכז
 ןעװעג טשינ יז ןענעז לָאמנייק .דניז ןּופ ץענ רעד ןיא טלַאפ
 ןּופ תּוכז ןיא ןּבעל ייז רָאנ ,ןילַא ךיז רַאפ קעװצ ַא םיא ייּב
 ךיוא יז ןעייטש סיװעג ,ייז ןשיװצ טײרּפשעצ זיא סָאװ ,לארשי
 -ַאֹּב ןענעז ייז .,.הריצי רעד ןיא הגרדמ רעכױה ַא רעייז ףױא
 ,ןציז ןדיי עכלעװ ןשיװצ ,םייוג יד ןּוא .םיהלא:םלצּב ןפַאש
 טרעװ סע עכלעװ ףיױא ,רעקלעפ יד ןּופ עטכערעג יד ןּופ ןענעז
 יד - ,אּבה.םלועל קלחַא ןּבָאה ּוצ רעכיז ןענעז ייז זַא ,טגָאזעג
 .ןיד ןּבעגּפָא ןפרַאדַאּב ןלעװ ערעגרע יד ןּוא ,ייז ןּופ ערעסעּב
 | -  ;ןידה-םוי םעד ןיא ןוּבשחו

 ןשיװצ קוליח םעד ןגעװ טרעלקעג טשינ רע טָאה רעמ
 ,סיױא סעניילק ַא ףיא ןענופעג ךיז טָאה רע .טסירק ןּוא דיי
 ,םהרבַא ןּופ רעדניק יד ,ןדיי יד ןענעז סָאד -- לזניא ןטלייוװרעד
 ןענעז תומשנ ערעייז ןּוא ,םמצע:תּוכז ןּוא ח בָא:תּוכז ןּבָאה סָאװ
 --םּורַא רעצנַאג רעד .טייקכעלסעג רעשילמיה רעד ןּופ לייט ַא
 עסיורג ,תוירבדמ ,םיחטש עגנַאל ,ןענָאיגער עדמערפ ןענעז סָאד
 .כערעג סמלוע:לשיונוּבר םעד טרָאד ןשרעה סיװעג ץנַאג ,םימי
 יז ןּוא ,הריצי רעצנַאג ןייז ןיא יװ ,שינעעזנייא ןּוא טייקגיט
 ןיא סע .ןּוט ּוצ טשינ טסימרעד סָאה רע רָאנ ,תויכז ןיאה

 ,טלעוו ןייז טשינ
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 םעד ייּב ,ייז טימ ןסױטשעגנָא ךיז טָאה רע רעּבָא טניז
 ערעדנַא ףיוא ןעמּוקעג רע זיא - המשנ סלזייִר רעּביא לגנַארעג
 ...ןעקנַאדעג

 טכיל םייּב ןקָאז ענייז ןיא טכַאנייּב ןסעזעג זיא רע ןעו
 ןעמּוקעג ןענעז סע, :רעטרעװ יד ךיז טשטייטרַאפ ןּוא תוצח ּוׁש
 יה ןייד טגיניירמּוארַאפ ןּבָאה ייז ןּוא לייט ןייד ןיא םייוג יד
 רעװ :טגערפעג ןליװ ןייז ןגעג ךיז רע טָאה -- ?ןָאיליוװַאּפ ןגיל
 ץּוחמ ךיוה ןייק הלילח ָאטשינ ךָאד זיא סע, '!םייג יד ןענעז
 רעד ןּופ ,הריצי רעד ןּופ לײט ַא ךָאד ןענעז ייז - טָאג ןּופ
 ןייז ןיא זיא סָאװ ,שטנעמ רעד ,ןשינעפעשַאּב יד ןופ ןיורק
 ?םייג ָאד ןענעז סע סָאװ ,ױזַא סע זיא סָאװרַאפ ,טלַאטשעג
 טרעװ סָאװרַאפ ?ןעמָאנ ןייד עלַא טשינ ייז ןענעקרענָא סָאװרַאפ
 +הףושה:שאר רעד ןיא ןטעּב רימ סָאװ ,סָאד ןיוש םיּוקמ טשינ

 ןּוט ּוצ ,דנוּב ןייא ןכַאמ ןלָאז עלַא זַא, :הרשעיהנומש רעגיד
 ,..!ץרַאה ןצנַאג ןטימ ןליװ ןייד

 יז ןּוא ןעקנַאדעג ענייז רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה רע
 ןיא ןסיורדניא ןעװעג רע ןיא טלמּונַא רָאנ ,ךיז ןּופ ןּבירטרַאפ
 רעד ןּופ טייהניואװעג ןייז ןעװעג זיא סע יװ ,ןגרָאמירפ ןעָארג
 סטָאג ןעז ּוצ ידּכ ,ןירַא;דלעּפ ןיא ןעניגַאּב ןייג ּוצ ,ןָא:טנגּוי
 ןעגניז ךעלעגייפ יד ןרעה ּוצ ,םיא טימ ךיז ןעיירפ ןּוא ףַאשַצּב
 דיירפ רעמ טימ ידּכ ,רסּומ ייז ןּופ ןענרעלּוצּפָא ךיז ןּוא הריש
 .םעניילק ןיא ןעניגַאּב ןענַאטשעג רע ןזיא ,ןענעװַאד ןענָאק ּוצ
 טָאה לאירזע שמש ןייז ןיהּואװ ,לטעטש םעד רעטניה לדלעוו
 ,םיוּב ַא ףיא ךיז טקּוקרַאפ ןּוא ,הוקמ רעד ךָאנ טײלגַאּב םיא:
 :עג ןּבָאה ןּוא ךעלעגייפ ליפ ןסעזעג ןענעז סע ןכלעװ ףיוא
 ןייז ןיא ךיז טגָאזעג ןּוא טנייװעצ ךיז רע טָאה -- טרעשטיוושטי
 :עג ןשטנעמ יד טשינ ּוטסָאה סָאװרַאּפ ,םלוע-לש-ונוּבר, !ץרַאה
 רַאפ ןגָאז ןּוא ,ךיד רָאנ ןענעק עלַא סָאװ ,ךעלעגייפ יד יװ טכַאמ-
 ךעלעגייפ יד ךָאד;המ .ןגרָאמירפ ןדעי הריש עגילייה רעייז ריד
 רעד ןּופ ריחּב רעד טשינ סָאװרַאפ ,ןעוװעג:הכוז ּוצרעד ןּבָאה
 / .רַאפ !טלַאטשעג ןייד ןיא ןפַאשַאּב םיא טסָאה ּור סָאװ ,הריצי
 - "ץראה ןמ ןודז תלשממ ריבעת יּכ , ןרעוװ-םיּוקמ טשינ לָאז סָאװ
 לָאז דובּכ ןייד זַא ,ןענעקרענָא ןילַא ךיד רָאנ ןלָאז עלַא ןּוא
 ...? ןשינעפעשַאּב ענייד עלַא רעּביא ןקעלּפטנַא ךיז
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 טָאג זַא ,שטנעמ ןּופ הריחּב רעד ןגעװ םיצּוריּת ענייק -
 טָאה ,ןענעקרענָא ןיילַא םיא לָאז שטנעמ רעד זַא ,ליװ לוכיבּכ
 .סָאװ ,טשרּוד ןסיורג םעד ןליטשנייא ,ןגיאּורַאּב טנָאקעג טשינ
 טָאה סָאװ ,היח עדנקּוצרַאפ ַא יװ ןלַאפַאּב המשנ סלאיחי זיא
 רעד רעּביא עגַארּפ עגיּבייא יד .,תויח סָאד םיא ןּופ טגָאנעג
 .ןייז .המשנ ןייז טגינייּפעג טָאה טייהשטנעמ רעד ןּופ גנּולייטעצ
 ליּפש עטלּפָאט יד ןײטשרַאפ טנָאקעג טשינ טָאה לכש רעטושּפ
 טָאג סָאװ ,תיטרּפיהחגשה יא ,שטנעמ םעד טימ רעטעג יד ןופ
 ןייז ןּופ געװ ןפיוא םיא טריפ ןּוא שטנעמ םעד רעּביא טָאה
 שטנעמ םעד טָאה ןעמ סָאװ ,הריהּב יד יא ןּוא ,טײקטרעשַאּב
 -רעד ּוצ ,סטכעלש ןּוא סטּוג ןשיװצ ןּבױלקּוצסױא ןּבעגעגרעּביא
 לד יװ ןעמּוקעגרָאפ םיא זיא סע ,רקש ןּופ תמא םעד ןענעק
 =װ ,ליּפש טכעלש ַא שטנעמ םעד טימ ןליּפש ,הלילח ,רעטעג
 .םימ ןליּפש ךיז טזָאלעג דניק דנסיוװמּוא ,ןיילק ַא טלָאװ ןעמ
 .טסָאה ּוד סָאװ ,שטנעמ רעד זיא סָאװ םירָאװ, .ןליוק עגידרעייפ
 --"?םיא טימ ּפָא ליפ ױזַא ךיז טסיג ּור ןּוא ןּביוהרעד ױזַא םיא
 פװ יױוַא "?ריד טימ טּפשמ ןיא ןייז;טכערעג רעװ ןעד ןָאק יצ,
 ,טכעגק ןייד טימ טּפשמ ןיא טשינ םּוק, ;קּוסּפ ןיא טייטש סע
 עגידעּבעל ןייק ריר רַאפ ןיי;טכערעג טשינ ןָאק סע םירָאװ
 .עטסגרע סָאד ןעװעג טשינכָאנ זיא סָאד ..."ךַאז

 ףךיז טלָאװ ןטש רעד יװ ,טקוקעגסױא ,הלילח ,טָאה סע
 "ה ןיּבר ןּופ ץרַאה ןגיּבױלג ןוויאַאנ ןיא טסענ ַא טגיילרַאפ
 סָאװ ,טגערפעג ךיז טָאה רע .ןעגנַאפ ּוצ ןצנַאגניא םיא ,לאיחי
 --!תויכז ערעייז ןענעז סָאװ .,?סמייוג יד ,חוּכ רעײז זיא סע
 סָאװ ,דצ ןקרַאטש ַא ןּבָאה ייז זַא ןּוא תויכז ןּבָאה יז זַא
 טָאה סָאד ,ןשינעפיט עשילמיה יד ןיא טייװ ץנַאג טכיירגרעד
 שידיי ַא ןעװעטַארסױרַא טנָאקעג טשינ טָאה רע - .ןעזועג רע
 ,טייהרעגידעּבעל ץענ רעייז ןיא טּבעװרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,שפנ
 :ערעײז ןּופ טעװעטַארעג רע טָאה המשנ עליה יד זױלּב רָאנ
 ףּבױל עטיױט ןייק - "הי ּוללהי םיתמה אל? - רעּבָא ,טנעה
 ,רעװש רעיײז ןעמּוקעגנָא ךיוא םיא ןיא סָאד ןּוא ,טָאג טשינ
 ןטלָאװ רימ יװ ןּוא .טױט ןכָאנ טשרע ןּוא - .םױק ,םיוק
 רעּבָא ,טױט רעזנּוא טימ זיױלּב טָאג ןעניד טנָאקעג רָאנ ,הלילח
 יא סאד 1 ,קינ טשיב ךָאד ךָאק סע !ןּבעל רעננוא עימ טשינ
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 הָאמּוט רעד ןגעג ..,תוחּור עטכעלש ןּופ ,ןטש ןּופ חוּכ רעד זיולּצ
 ַא -- .תופיקּת טימ .הרהט רעד ןֹופ חוּכ ןטימ ןעמּוק רע ןָאקי
 ,ןעלמיה ענעסָאלשרַאפ יד םיא רַאפ ףיוא:טנפע םיליהּת לטיּפַאק
 רע טָאה ָאד רעּבָא ,ןזײרּפטכרּוד רע ןָאק ןצינערג עגידרעייפ
 ךיז ןּבָאה סָאװ ,תוחוּכ ,תוחוּכ ערעדנַא ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז
 ..,םירדצ עסיורג טימ ,תויכז טיפ שממ טלעטשעגנגעגטנַא םיא
 טָאה רע ,.,טיוו ןּוא ףיט ץנַאג .ןכיירגרעד סָאװ ,ןעקנּופ טימ
 רעשידיי רעד רעּביא לגנַארעג םעד תעשּב טליפרעד שממ סע
 טָאה רע עכלעוו ּוצ ,ןענָאיגער ןּופ הקיגי ןעיצ ייז זַא ,המשנ
 ,טירטּוצ ןייק טשינ

 טשינ ךָאד ןָאק סע !תויכז ערעייז ןענעז סָאװ ,ױזַא ּביוא
 ןדיי סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאּב טפַארק עצנַאג רעייז זַא ,ןייז
 טנַאהרעּבױא יד ןעמּוקַאּב יז ןּבַאה םעדכרּוד - .טכעלש ןענעז
 ןּופ םעט ןרעדנַא ןייק הלילה ,הלילח רעּבָא ,לארשי רעּביא
 טשינ זַא ,ןזָאלּוצ טנָאקעג טשינ ךָאד רע טָאה תויכז ערעייז
 זַא ,םעד ּוצ ןזָאלּוצ ,,,םיפוצרּפ וד -- הלילח ךָאד סע טסייה
 סָאד יו זיא סע רָאנ ,הּביס ןייק טשינ טָאה עטכעלש סָאד
 הקיני ןייז טיצ סע ,ערַאּבּפעשרעדמּוא סָאד ,עגיּבייא סָאד ,עטּוג-
 ...ןלַאװק עגיּבייא ןּופ |

 רע !רע טייג ןיהּואו -- רע טכַארט -- !למיה ןיא עטַאט
 קירטש ַא זלַאה ןפיוא רעוו םיא טלָאװ סע יו ,גנע ךיז טליפרעד
 שטנעמ ַא יװ ,טלַאװעג טימ ,טפַארק סיורג טימ ןּוא ,,.ןפרָאװרַאפ
 ןייז ןּופ שיילפ גידעּבעל קיטש ַא סױא ןײלַא טסייר רוּביִג ַא
 ןופ קעװַא סע טפרַאװ ןּוא טעטפיגרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ּבייל
 ךיז ןּופ ןסירעגסיוא קנַאדעג ןטמסרַאפ םעד רע טָאה ױזַא ,ךיז
 .ַאלפ ןּוא גידנרעטיצ ,זַאטסקע סיורג ןיא .,ןפרָאװעגקעװַא ןּוא
 דיחי ןיאו דחא, :ןגירשעגסיוא רע טָאה ,רעּביפ ןיא גירנרעט
 רשא רבד לכל ןומדק ,ותודחאל ףוס ןיא םגו םלענ ,ודוחיכ
 ןייק ָאטשינ ןּוא גיצנייא) "ותישארל תישאר ןיאו ןושאר ,ארבנ
 ָאטשינ ךיוא זיא'ס ןּוא ןגרָאּברַאפ ,ןייז-ןילַא ןייז יוװ טייקגיצייא
 ,ןכַאז עלַא ןּופ רעטשרע רעד .טייקגיצנייא ןייז ּוצ ףוס ןייק
 ןייק ָאטשינ זיא סע ןּוא רעטשרע רעד ,ןפַאשַאּב טָאה רע סָאװ
 ,,,,,טייקטשרע ןייז ּוצ ּביײהנָא

 ,םעד ןיא רָאנ ןעײטשַאּב - תויכז עצנַאג .ערעײז = ,ןײנ
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 !הריחּב יד ךיז ןּופ ןפרַאװ רימ סָאװ !טכעלש ןענעז רימ סָאװ

 ,עז ,םלוע.לש.ונֹוּברג !שדֹוק:םע ןייק ןייז טשינ ןליו רימ סָאװ
 םייּב טנייװעצ ךיז רע טָאה - "!זנוא ןּופ ןרָאװעג ןיא סע סָאװ

 ןּופ ךעלטערּב יד ןיא טּפַאלקעגנָא ּפָאק ןייז ןּוא שדוק-.ןורא-

 טסָאה !ףָארטש רעזנּוא גונעג טשינ ןיוש ןעד ןיא;, -- ,ןורא

 ךיוה טלעטשעג טשינ טסָאה ּוד ,טלעג ןָא קלָאפ ןייד טפיוקרַאפ

 ,םינכש ערעזנּוא רַאפ הּפרח ּוצ ןרָאװעג ןענעז רימ ,זײרּפ רעײז
 ןּבָאה םייוג יד ,רעקלעפ יד רַאפ גנוטכַארַאפ ןּוא רעטכעלעג ּוצ

 סימ זנּוא ףיוא ןעלקָאש תומוא יד ,לשמ ַא רַאפ ןעמּונעג זנּוא

 הּפרה יד ,רימ רַאפ דנַאש יד טייטש גָאט ןצנַאג ַא ,ּפעק יד

 .ךימ ןטלעש ןוא ןעלדיז סָאװ ,תולֹוק ןופ ,םינּפ ןיימ ּוצ:טקעד
 ןנוא ףיוא ןעמּוקעג ןיא ץלַא סָאד .רעמעניהמקנ ןיא טנייפ ןופ

 .רַאפ טשינ ןּבָאה רימ ןּוא ןסעגרַאּפ טשינ ךיד ןּבָאה רימ ןּוא

 .."תירּב ןייד טנקייל
 ףע ,ןרָאװעג-טמירַאװעצ ץרַאה ןייז זיא רעטרעװ יד ןּופ

 ?ןעייטש ןדיי סָאװ ,תושוּב ןיא תוּפרח יד טנָאמרעד ךיז טָאה

 יד ןיא ןטכַאמש סָאװ ,לטעטש ןופ ןדיי עמירָא יד ,סיוא
 +דנַאה ּוצ רעפרעד יד ןיא ןײגוצסױרַא ארומ ןּבָאה ןּוא ןּבּוטש

 טימ טנדָאלעגנָא רעיײז ןעװעג ןענעז םייוג יד לײװ ,ןעל

 ןךיא סע סָאװ ,השעמ יד טניז ,יײז ףיוא טפַאשטנייפ ןּוא האנש
 יעג סנּבעל רָאּפ ַא ןיוש טָאה סע .תדמושמ רעד טימ ןעשעג

 ףרַאפ ןעװעג ןיא ףרָאד ןפיוא לדנַאה רעד זַא ,ױזַא ,טסָאק

 רע טָאה .טָאטש ןיא ךיוא עּבלעזסָאז ,תושפנ-תנּכס טימ ןדנוּב

 סיוא ץלַא ןעײטש סָאװ ,ןדיי עמירָא יד ןָא טנָאמרעד ךיז
 רַאפ ךָאנ ןעמ טלַאה יז ןּוא - ,ןגעװ-:סנעמָאנ ןּביל ןייז רַאפ

 :טנעה עדמערפ ןיא ןּבעגעגרעּביא ןעמ טָאה יז ןּוא ,טכעלש

 רעּביא תושר סיורג ןּבעגעג ןעמ טָאה עדמערפ יד ןּוא ,ןיײרַא
 סָאװ ,קלָאפ סטָאג טימ ןכַאמ ןגעמ ןלָאז םייוג יד זַא ,ןדיי

 +רעטיּב ןּוא גָאטײװ טימ ןרָאװעג:לּופ ץרַאה ןייז ןיא ,ןליוװ יז
 .טייקגיטכערעגמּוא ַאזַא טעשעג סע סָאװ ,םעד רעּביא טײק

 .סיױרַא זיא ןּוא טײטש רע ןעמעװ רַאפ ,ןסעגרַאפ ךיז רע טָאה
 +לש-ונוּבר ןגעג טײקרעטיּב ןּוא תומוערּת סיורג טימ ןעמּוקעג

 :ןושל ןייז ףיוא טכַארּבעגסױרַא יז טָאה רע סָאװ ,םלוע
 טימ ןגירק ךיז טסלָאז ּוד ,רועיש רעד ןיא גנַאל יװ -
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 ,יהלא--םלוע.לשיונוּבר םוצ טהנעטעג רע טָאה - ?ןדײ עניײד

 .טימ טּבעלעג טסלָאװ ּוד ןעװ ,ןעװעג:רעכײלג טשינ ןעד טלָאװ

 ּבויא יװ ,ריד ּוצ ןדער לעװ ךיא ?םולש ןיא ךעלעדיי ענייד

 ,ונ ,ריד ּוצ טגידניועג ןיוש ןּכָאה יז ןַא ןּוא :טגָאזעג טָאה

 טשינ ײז ּוטסנָאק סָאװרַאפ !טגָאזעגיסנײטשמ ,ןיוש ןיא סָאװ

 יַאֹּב רימ ןּוא ןּונחו םיחר לא ַא רַאפרעד ךָאד טסיּב ? ןייז.לחומ

 צמירָא רעּביא-טסיג ּוד ?ריד ןּופ ןענרעלּפָא ךָאד ךיז :פיַאד

 ןּופ טנ;ה יד ןיא ,רעדניק ןּוא רעּבײװ ,ןשטנעמ עזָאלפליה

 ןיד טשינ ןגָארט ןּוא טשינ ןעמָאנ ןיד ןסײװ סָאװ ,תויח

 ּוצ טּפיױהרעּביא ּוטסָאה סָאװ ןּוא ,ץרַאה רעייז ןיא תונמחר

 סָאװ !ןלײפ ענד רַאפ טערּביליצ סָאד זנּוא ןכַאמ ּוצ ,זנוא

 רימ !קלָאּפ טלײװרעדסיױא ןייד רַאפ ןּבילקעגסױא זנּוא ּוטסָאה

 .ןעניד ריד ײז ןלָאז ,םייוג יד ּוצ ריד יײג ,טשינ ןליװ

 .רעמ טשינ ןענָאק רימ .לֹוע ןייד ןגָארט ּוּצ דימ ןענעז רימ

 "זַא ,ךימ יױזַא ,דימ ןענעז רימ ,ןנוא ןּופ ּוצ סע םענ
 ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךַאװש ךיז טָאה רע ןּוא - -- - *!דימ

 | | ,.דרע רעד

 *עג ןיא רעכלעװ ,שמש רעד ,לאירזע 'ר רעטלַא רעד

 ,ןיּבו םעד טרַאװעגּפָא ןּוא ,ריט סניּבר םעד רעטניה ןענַאטש

 טשינ טָאה רע ,ןענירעד רָאפ-טמּוק סָאװ-סעּפע זַא ,טליפעג טָאה

 רעּביא טרַאװעג רע טָאה רעגידרעטיצ ַא .,ןײגוצנײרַא טגַאװעג

 טימַאּב רעײז ךיז טָאה רע ,.,ךיז טכרָאהעגנײא ןּוא ריט רעד

 *עגמּוא טרַאװעג טָאה סָאװ ,םלוע ןסיורג םעד ןטלַאהּוצקירוצ

 ןרעיוא ענײז ,םישוח עניז עלַא רע טָאה ךָאד רעּבָא ,גידלּוד

 ןדעי טרעהעג טָאה רע ,ריט רעד ףױא טעדנעװעגנָא ןגיוא ןּוא

 גיאּורמּוא רעײז זיא רֶע ,ןענירעד ןיא ףיוא.טײג סָאװ ,ךרָאש
 טָאה רע ,ןריולרַאפ ןושל סָאד רע טָאה קערש רַאפ ,ןעװעג

 *...ןַאש ,ַאש ,ַאש, :סעלסנָאשז עגיניײצנָא יד טימ טלמַאטשעג רָאג
 .רעּפרעק סלאיחי סָאװ ,ךרָאש םעד טנעקר;ד טָאה רע

 ןסירעגנײרַא ךיז טָאה רע ןּוא דרע רעד ףיױא ןּבעגעג טָאה

 ןגיל ןיּבר םעד ןענופעג טָאה רע ,ריט רעטכַאמרַאפ רעד ךרּוד

 ,טפַארק ַא םיא ןיא טקעװרעד ךיז טָאה סע ,דרע רעד ףיוא

 ןטרעגָאמעגסיוא סלאיחי ןּבױהעגפיוא ,ןגױּבעגּפַארַא ךיז קנילפ

 :סעלסנָאשז עגינייצנָא ענײז טימ גידנעיירשיםּוטש רעּפרעק
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 !יּבר רעד !יּבר רעד !יּבר רעד !יּבר רעד --/
 טכַארּבעג טָאה סע רע .ןסירעגנײרַא ךיז טָאה םלוע רעד

 ןרעיוא יד רעטנּוא טקירדעג טָאה סע רעװ  ,רעסַאװ ּפעש ַא

 טנפעעגפיוא ןגוא יד ךעלעמַאּפ טָאה יּבר רעד ,ןפיילש יד ייּב
 ןעמוקעג רע ןיא ןײװכעלסיּב .טקּוקעגמּוא ךיז טדמערפרַאפ ןּוא

 םייּב לּוטש ןייז ףיוא םיא טָאה לאירזע .ךיז טנָאמרעד ,ךיז ּוצ
 יּוצ רעגניפ ערַאד יד טימ ןּבױהעגנָא ןוא טצעזעגנײרַא שיט

 טנַאװ עגידנלַאפנײא ןַא יװ טָאה סָאװ ,םלוע םעד ןסיוטשוצקיר

 טכַאמרַאפ ,טּפּוטשעגקירּוצ ייז טָאה רע ,ןלאיחי םּורַא טקירדעג
 ,ריט יד

 ענייז .טנָאמרעד סעּפע ןָא יּבר רעד ךיז טָאה גנילצולּפ

 טימ טקיקעגמּורַא ךיז טָאה רע  ןרָאװעג:סיורג ןענעז ןגיוא

 ּבּורג ןגיּבײא םעד סיפ ענײז רעטנּוא טלָאװ רע יװ ,קערש
 ןופ םיא ּוצ סױרַאטערט גנוטער םוש ןָא גנּוקוצרַאפ ַא ,ןעזרעד

 טָאה סע ,רילָאק יד טרעדנעעג טָאה םינּפ ךילּב ןייז .לקניװ ַא

 ייא ףּוג ןייז טלָאװ סע יװ ,ּברַאפ עגישַא-לקנוט ַא ןעמיונעגנָא

 ךיז טָאה רע ,ןרָאװעג:טנערּברַאפ טיוה יד רעטנּוא גינייוועג

 .ןייז ןּופ לֹּפַאק סָאד ןסײר ּוצ ןּבױהעגנָא רעגניפ ערַאד יד טימ

 :היח עגידנעגָאלק ַא יװ ןעמּורּב ּוצ ןּבױהעגנָא ןּוא ּפָאק
 טָאה רע -- {ןּוטעג ךיא ּבָאה סָאװ !למיה ןיא עטַאט --

 ,טרענײטשרַאפ ןציז ןּבילּבעג ןיא ןּוא ןגױא יד טכַאמרַאּפ
 עג ןּוא ןיּבר ןרַאפ ןענַאטשעג ןיא לאירזע רעטלַא רעד

 יד ןכָארּבעג ,גײװצ עגידנעלסירט עטלַא ןַא יװ ךיז טלקָאש
 :טײקעג ןושל:םּוטש ןייז ףיוא ןּוא טנעה

 טרַאװ םלֹוע רעד - !יּבר רעגילײה !יּבר רעגילייה --

 | .געט יירד טייז ןיוש
 , :  טרעפטנעעגּפָא לאיחי טָאה ןוגינ:הכיא ןַא טימ

 רּפסל ךל המ - םיהלא רמא עשרלו; ,םײהַא ייז קיש --
 !ףדגמּו ףרחמ ַא ןיּב ךיא -- "יקוח

 ,,טנײװעצ ךיז טָאה ,אירזע רעטלַא רֶעד
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 10 לטיּפַאק

 ...ךיו ןטעפעגרעיא

 ?אירזע 'ר רעטלַא רעד ןענַאטשעג ןיא ריט רעד ײּב

 ןּוא טײקטלַא ןּוא ףמַארק ןופ טרעק והעגנייא 4,,ןגױּבעגנייא
 ענייז ןיא ןגעלעג ןיא ןּבעל ץנַאג ןײז .טײקגידנעטשרַאפ;ןָא
 ײז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע סָאװ ,ןגױא ענעסירעגפיוא עָארג
 :עגנָא עטיור יד רעּביא ןרערט עניטּולּב טימ גידנעטש ןענייװ

 :ַאמװער ןּופ ,עגידרעדָא ענייז טָאה רע ,ןדנַאר.גיױא ענעדנוצ

 ,שײלפ רעקיטש עטױט ײװצ יװ ,טנעה עטפמַאוקרַאפ םזיט
 ,ןיּבר םּוצ טקערטשעגסיוא

 ּבײהנָא םייּב ,טרָא ןייז ףיוא ןסעזעג ןיא לאיחי יּבר רעד

 עינָאלד רעד ףיוא גידעּפושמ ןגע"עג ןיא סינּפ עגנַאל סָאד .שיט
 .,רעּפרעק ןרַאד ןייז טימ טלקָאשעג ךיז טָאה רע ,טנַאה ןייז ןופ

 ןּוא ךיז טלקָאשעג ,טסּברַאה ּבײהנָא ןיא גײװצ עטעקַאנ ַא יװ
 .ןגיוושעג

 יָאגרַאפ -ןרערט:גיטּולּב יד טימ לאירזע 'ר רעטלַא רעד

 -תונמחר ןטגָאצרַאפ ַא טימ םיא ףיוא טקיקעג טָאה ןגױא ענעס
 :עג ןיא רע ,םינּפ ןייז טמירקרַאפ גידארומ טָאה סָאװ ,ףמַארק
 סיפ יד ,רעטיצ ןגידרעטַאלּפ ןייא ןיא ריט רעד ייּב ןענַאטש

 יז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע ,םיא רעטנוא ןכָארּבעג ךיז ןּבָאה
 ץרוק ןײז טָאה רע ,ייז רעטנּוא טלַאפ רע ןּוא ךיז ןעשטרּוק

 ןטלַאהעג רעגניפ עטפמארקרַאפ ענײײז ןיא לדרעּב-ןגיצ סייוו

 ןּופ ןעגנערּבּוצסױרַא טרָאװ ַא ןָא ןיּבר םיצ טקערטשעגסיוא

 .ײצנָא ענייז רָאנ ,ןושל ןָא ,ןרָאװעג:םּוטש ןיא רע .ליומ ןייז
 עָארג.לעג עטלױפרַאפ.ּבלַאה יד טימ ןעגנָאהַאַּב ,ןּפיל עגינ
 עטיור ענַײו רעֶּבָא ,טמירקרַאפ גידארֹומ ךיז ןּבָאה ,סעסנָאװ

 ,260 ,דיייםיליהּת רעד שַא םולש
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 ,רעסָאװ םעד ךרּוד ןגירשעג ,ןגירשעג ןּבָאה ןגיוא ענעדנּוצעגנָא

 ענייז רעּביא ייז ןּופ ןעניר ּוצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה סָאװ
 רעֶּבָא לָאמַאטימ ךיז טָאה רעצ ןײז ןּוא יײרשעג ןייז ,ןקַאּב

 ,ןעלמַאטש ךעלדנעטשרַאפמּוא ןַא ךרּוד ןסײרּוצסױרַא ןּבױהעגנָא

 סעלסנָאשז עגינייצנָא ענייז ןּופ טרעשטיװשטעג טָאה סָאװ

 :סױרַא

 ףיוא ןסייה טלָאזעג טָאה סָאד - ,,,שטש-טשטמ --
 *לְןייַז טעװ סָאװ ,ּוננג :ןושל ךעלשטנעמ

 טשינרָאג טָאה יּבר רעד .טרעפטנעעג טשינ טָאה לאיחי

 םּורפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה יּבר רעד .ןעלַאיל ןייז טרעהעג
 עניײז .טנַאה ןיז ףיוא םינּפ ןייז טימ גידנציז יױזַא ,ןעלקָאש
 ענייז ןיא םירָאװ ,ןגָארטרַאפ ואו:ץעגרע םיא ןּבָאה ןעקנַאדעג
 ףַאפ ףיוא יװ ,ןענַאטשעג ןענייש עדנילּב עטַאמ ןענעז ןגיוא

 .רעטסנעפ ענעּפָאל
 ןשטיר ּוצ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה לאירזע רעטלַא רעד

 .רעק ןייז ןיא טײקגידרעטיצ רעגיטסגנַא טימ .סיפ ענייז ףיוא

 ,ןגעלעג םינּפ ןייז ףיוא ןיא סָאװ ,תונמחר ןלּופרעצ ןּוא רעּפ
 ,ןיּבר םענעריולרַאפ ןּופ לּוטש רעד רַאפ ןעמיקעגנָא רע זיא
 ?נָא ןּוא רעגניפ עטמירקרַאפ עגידרעדַא ענייז טקערטשעגסיוא

 ףיז טָאה רע ןיּב ,ןטעלג ּוצ עטָאּכַאק סלאיחי ןּבױהעג

 טימ ןלַאפעגוצ ריא ּוצ ןיא ןּוא טנַאה סניּבר םּוצ ןגָארקעגּוצ

 ,ןגױא עגיטּולּב ןּוא לױמ ןפָא ןַא
 ,טײקנריולרַאפ ןייז ןּופ טקעװעגפיוא ךיז טָאה יּבר רעד

 ענורטס ַא יװ ןײטש ןּבילּבעג ןּוא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רע

 טלָאװ רע יװ ,קּורדניא םעד טכַאמעג טָאה רע  ,ןגיוצעגסיוא

 ןּוא ןגױצעגנעמַאזּוצ רַאד ױזַא ,לגנַאמ ַא ךרּוד ןעגנַאגעגכרּוד
 ןפּורעגנָא ךיז טָאה סע ,ןעװעג רעּפרעק ןייז זיא ןסָאשעגפױורַא

 | :סױרַא;דרַאּב רעד ןּופ עמיטש ַא
 ,רעמ טשינ ןעעז ןגיוא עניימ ?ןּוט ריד ךיא לָאז סָאװ --

 ..!רעמ טשינ תוחֹוּכ ןײק ּבָאה ךיא

 טָאה סָאװ ,"טשירעג, רעטלַא רעד טַאה -- ,ריר-ריר --

 .."יּבר רעגילייה, :ןסייה טלָאזעג
 - !רעמ טשינ ןיּב ךיא ,לאירוע ,רעמ טשינ ןיּב ךיא --

 ּּפֶא ךיז טעּב ןעמ יװ ,ןטלַא םייּב ןטענעג ךיז יּבר רעד טַאה



 י"ט וי .םיליזת רעד . טי

 +רעה יד לָאז רע ידּכ ,ָאד ּוצרעד זיא יּבר ַא - .ןלזג ַא ײּב
 ,.םלוע.לשיונֹוּבר ןיא ןדניּבנָא ןדיי ןּופ רעצי

 ץגיטולּב טימ טמורּבעג רעטלַא רעד טָאה - !ריריריר -
 .םײלשעגּפַא ףרַאש ןייטש ַא טימ יװ ,עטיור ענייז סיוא ןרערט
 ןופ לּברַא םעד ןטעלג ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא ,ןדנַאר-ןגיוא ,עט
 ,עטָאּפַאק רענעסעלטַא רענירג סלאיהי

 טקיקעג לאיחי טָאה -- !ןּוט ריד ךיא לָאז סָאװ --
 ,עג ןּוא היח רעמיטש ַא טקּוק ןעמ יװ ,ןײרַא;םינּפ ןיא םיא
 ףיוא יא ,ןלאירזע ףיוא יא תונמחר ןגידגָאטײװ ַא טימ טגָאז
 ךיא זַא ,ךָאד טסעז ּוד ?רימ ןופ יטסליװ סָאװ -- :ןײלַא ךיז
 | ,.1 רעמ טשינ ןָאק

 ףעד טימ ןזיװעג רעטלַא רעד טָאה -- ! ריריר-ריר -
 .עגפיוא ןזיא סע ןענַאװנופ ,ריט רעטכַאמרַאפ רעד ףױא טנַאה
 רענעמ ,טייל ליפ יד ןּופ ןגייווש גידנשער ןּוא גידנדער ַא ןעגנַאג
 עגידנסיוא יד ןּבָאה סָ;װ ,עדמערפ ןּוא עשימייה ,ןעיורפ ןּוא
 ּױצ ןעמּונעגנָא געט טניז טרַאװעג ןּבָאה ןּוא טלּופעגנָא ןּבוטש
 | | .ןרעװ

 ,םיא יב ןטעּבעג ךיז לאיחי טָאה - !םײהַא יז קיש --

 ןייז ןּופ ןסיּבעגסױרַא רעטלַא רעד טָאה -- ,,.שינ-ש:ייז --
 *,,.טשינ ןליװ ייז,:ןסייה טלָאזעג טָאה סָאד סָאװ ,ליומ ןגינייצנָא

 .ניה ןּופ ,ריט רעד ּוצ ןעגנַאגעגּוצ גיטסַאה זיא לאיחי
 ,ןעלמרּומ עגידנעמּורּב סָאד טרעהעג ךיז טָאה סע רעכלעװ רעט
 רעּבָא ,ןענפע טלָאװעג יז טָאה ןּוא רעסַאװ ןּופ ןשיר סָאד יװ
 טגעלעגנָא ,טלעטשענּפָא גנילצולּפ ךיז רע טָאה ריט רעד יב
 ףױא טנעה עכיילּב יײװצ ענייז טגײלעגפױרַא ,ריא ןָא םינּפ ןייז

 םינּפ ןטימ עליײװ עגנַאל ַא ןענַאטשעג רע ןיא ױזַא ןּוא ,ריִא
 אמיחרו.אליהדּב זיא שמש רעטלַא רעד ,ריט רעד ןיא ןּבָארגעגנייא
 -יצ ןעינק ענייז יװ ,ןעזעג טָאה ןעמ ,סגטייוורעדנופ ןענַאטשעג
 ןָא ענייא טּפַאלקעג ןּבָאה סעלסנָאשז עגינייצנָא ענייז ןּוא ןרעט
 רעד טימ ךיז טָאה רע .גנּונּפָאה ןּוא דחּפ רַאֿפ רערעדנַא רער
 ,ײװ רַאֿפ) טייז רעטייװצ רעד טימ ,טנַאה רעגידנכַאמרַאפ.רעװש
 ףּוג רעניילק ןייז .ןגוא יד טלעטשרַאפ ,(רעגניפ יד ןיא גָאט
 ןצנַאגניא רָאג ךיז טָאה רע ןויּב ,ןרָאװעגירענעלק ךָאנ זיא
 ,טעשטרָאקעגנייא
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 ,טנַא םיא ןּבָאה סע .טנפעעג ריט יד רעּבָא טָאה לאיחי
 יד ןּופ םעטָא רעמירַאװ ַא ןּוא רעמינּפ ןּוא טנעה ןגָאלשעגנגעג
 טשרע םּוצ .ןענירעד טלמַאזרַאפ ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ליפ
 ,טרעהעג יז טָאה ןעמ ,ןעמּונעגמּורַא ץלַא טיײקליטש ַא טָאה
 ,ייא, :ןצכערק טרעהרעד ךיז ןּבָאה רעּבָא דלַאּב .טייקליטש יד
 יוַאש !ַאש !ַאש, :ןפורעג ןּבָאה ערעדנַא ..!יּבר רעגילייה
 .ליטש ןיא סע ןּוא ,טגיזעג ןפּור?"ַאש:ַאש, יד ןּבָאה ךעלדנע
 .ןזָאלּב:רפוש רַאּפ לוש רעד ןיא יװ ,ןרָאװעג

 טרָאפ ?ןּוט ךייא ךיא לָאז סָאװ ,רעדניק עשידיי עּביל--
 ןיא רעטָאּפ רעּביל רעד ךייא לָאז ,םײהַא טייהרעטנוזעג ךיז
 ,,!טיױנ רעייא ןיא ןייטשייּב למיה

 !יּבר רעגילייה --
 םי ַא ןיא טּפַאכעגנײרַא ןרָאװעג לאיחי זיא טּונימ ַא ןיא ןּוא

 טָאה רע .םיא ּוצ טקערטשעגסױא ךיז ןּבָאה סָאװ ,טנעה ןּופ
 יא טימ טלגנירעגמּורַא ןרָאװעג זיא רע .ייז ןיא ןעקנּוטעג ךיז
 עשירעּביײװ ןּוא דרעּב ,רעּבײל עגידעּבעל ןּופ ןעמיוצ ענרעז
 עטשלחרַאפ ,רעמינּפ ןּוא רעמינּפ ,רעּבײװ ןּוא רענעמ ,רעכיט
 ;תושקּב ןֹוא תולוק ןּופ םי ַא ןיא ,ןגױא עגידנטעּב  ,ןּפיל
 יו יֵּבִר רעגילייה !יּבר רעגילייה

 רע ,ץרַאה ןייז ןסערפעג ןיוש טָאה "תונמחר, ףלָאװ רעד
 ,ייז ןּופ רענײא ןעװעג טלָאװ רע יװ ,טליפעג ךיז טָאה ןײלַא
 םינּפ סָאד '!יּבר רעגילייה , ;ןײלַא ךיז ייּב ךיז טעּב סָאװ
 רע ןּוא עסַאמ רעצרַאװש רעד ןּופ טכײלּבעגסױרַא ךיז טָאה
 ןלַאפעגּוצ ןענעז ייז ,ייז ּוצ טנעה יד טקערטשעגסיוא ךיוא טָאה
 יא רעדעי ,רעסַאװ-לײה ןלַאװק ייװצ ּוצ יװ ,טנעה ענייז וצ
 סעּפע ןָא ךיז רע טָאה גנילצּולּפ ,ןרירנָא טלָאװעג ייז טָאה רענ
 .ַאװכ יד ןּופ ּבײל ןייז ןעװעטַאר ּוצ ןּבױהעגנָא ןּוא טנָאמרעד
 ןּוא ךיז "ןעקרּונ, ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה רע .סױרַא ןשטנעמ סעיל
 ,רעסַאװ ןגידעּבעל םעד ןּופ ןגָאלשסױרַא געװ ַא ךיז טלָאװעג
 רעבײל עגידעּבעל יד רעּבָא .ןעמּונעגמּוַא םיא טָאה סָאװ
 ,סױרַא טזָאלעג טשינ רעמ ןּוא טלגנירעגמּורַא םיא ןּבָאה

 !זנּוא ףלעה ,יּבר רעגילייה --
 - !טשינ ןעד טצז ריא !רעמ טשינ ךָאד ןָאק ךיא -

 ןטעּבעג ךיז רע סָאה
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 "נײרַא ןּוא עסַאמ יד טּפַאכרַאפ טָאה קערש עגידנגייווש ַא

 .טײקליטש רעגידעמזַאּפס ַא ןיא טּונימ ןייא ףיוא יז ןפרָאװעג

 טלָאװעג טָאה לאיחי .ןרעדנַא ןפיוא רענייא טקּוקעג טָאה ןעמ

 ךיז טװאּויּפעג ןּוא םלוע ןּופ קערש עגידנגייווש יד ןצּונסיױא

 יד טָאה םיצולּפ רעּבָא ,ריט רעד ּוצ קירּוצ געװ ַא ןגָאלשכרּוד

 ךיז ןסָאגעצ ןּוא קערש-עמזַאּפס ריא ןּופ טּפַאכעגפיוא ךיז עסַאמ

 : רעכיט ןּוא דרעּב ,רעּבײל טימ םיא ףיוא ןסָאגעג ,םיא םּורַא

 !זנּוא ּוצ ייװ.ױא !סָאד טסייה סָאװ ,יּבר רעגילייה --

 טימ ןפּורעג לאיחי טָאה -- !לאירזע ,לאירזע ,לאירזע --

 רעד יב ךיז טעּב סָאװ ,דניק ַא יװ ,לוק גידנענייװ ַא

 | ,רעטּומ

 ,רעטעשטרָאקעגניא רעד .ןעשעג זיא רעדנואװ ַא ןּוא

 עסײה ַא יװ טָאה לאיוזע שמש םעד ןּופ רעּפרעק רעניילק

 רעגירעּבעל ,רעטכידעג רעד ןיא ןטינשעג ךיז דרעװש עגעלָאטש

 רעגניפ עטּפינקעגנעמַאזּוצ ,עטפמַארקעגנייא יד ,רעּביײל ןּופ עסַאמ

 ןּוא סרעּפרעק עטנוזעג ,עקרַאטש טּפַאכעגנָא ןעגנַאװצ יװ ןּבָאה

 'ניפ טימ געװ ַא ךיז גידנעירּבסיוא ,טרעדײלשעגקעװַא ייז

 טָאה עסַאמ רעגידעּבעל רעד ןּופ טנַאװ רעד ךרוד .לנענ ןּוא רעג

 ןופ דניק ַא רעטּומ ַא יװ ןּוא ,ןלאיחי ּוצ ןגָאלשרעד ךיז רע

 ךיז גידנגָאלשכרודַא ,ןגָארטעג םיא רע טָאה ױזַא ,סיױרַא:רעייפ

 רעּבָא ןטסרעממַא ,סיפ יד טימ ןּוא טנעה יד טימ ,ּפָאק ןטימ

 ןייז ןּופ טלכרָאכעג טָאה סָאװ ,ןעמּורּב גידנעשטּורמ ַא ךרּוד

 יעג טָאה רע "!ּפָא ןיּבר םעד טזָאלע ;סױרַא זלַאה ןעמּוטש

 זיּב ,סקניל ןּופ ןּוא סטכער ןֹּופ ,טייז סלאיהי ןּופ טרעדיילש

 יד טקַאהרַאפ ,רעמיצ ןייז ןיא ןגירקעגנײרַא ןלאיחי טָאה רע

 טימ יז טלעטשרַאפ ,טלעטשעגקעװַא ךיז ןּוא םיא רעטניה ריט

 : שטּורמ םעד טימ ןּוא רעגניפ עטלּפירקרַאפ ,ּפָאק םעניילק ןייז

 .ןטיהעגּפָא םיא .*,..ּבָאר-ּבָאר,

 טציא זיא טייקליטש יד .ןרָאװעג-ליטִש זיא םלוע רעד

 ערעװש ַא יװ ןגעלעג זיא יז .ןרָאװעג-רעטכידעג רעמ ליפ ךָאנ

 ןיא ןרעדנַא םעד טָאה רענייא .םלוע ןשיװצ ערַאמכ עצרַאװש

 .פיוא ןלעק ןּופ ןפייפ ַא יו זיא ןעשטיס סָאד ,טמּורּבעגנײרַא רעיוא

 *עג זיא סָאװ, : טגערפעג ךיז טָאה ןרעדנַא םייּב רענייא .ןעגנַאגעג

 "! ןעשעג זיא סָאװ ;ןעש
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 ,טרעפטנעעג ןּפיל טָאטשנָא רעגניפ ןבָאה -- ! ךָאד טסעז ּוד --

 .עג טָאה רע .רעמיצ ןייז ןיא טכַאמרַאפ ךיז טָאה לאיחי
 ןיז ןּופ רָאנ טשינ ,ריט ןייז ןיא ןּפַאלק תומשנ יד יװ ,טרעה
 טּפַאלקעג לגיופ רעטלַא ןַא יװ טָאה סָאװ ,שמש ןעיירטעג ןטלַא
 טָאה רע ...ךיז ןטעּבעג ןּוא ריט ןייז ףױא לגילפ ענייז טימ
 ןענעז סָאװ ,רעּבײװ יד ןּוא ןדיי יד ןופ תומשנ יד טרעהעג
 יד יװ ,ןצכערק עטקיטשרַאפ עליטש ןיא םיא ּוצ ןעגנַאגעגפיוא
 רע .,ףליה ןּוא ץּוש םיא ייּב ןכוז ןעמּוקעג ןענעז סָאװ ,ןּביױט
 ..ךיז ּוצ טזָאלעגנײרַא טשינ םענייק רעּבָא טָאה

 ,ּבײל ַא יװ ,טפּול סיוא.טלעפ סע ןכלעװ ,שטנעמ ַא יװ
 ,דניק ַא יװ ,גנַאלש עגיטפיג ַא ןטפָאהענּוצ טָאה ןעמ ןכלעוו ּוצ
 -- ,טנּורגּפָא ןכעלרעפעג ַא רעּביא ןעגנעה טזָאלעג טָאה ןעמ סָאװ
 .מּוא ןיא טרעטיצעג ןּוא טרעטַאלפעג המשנ סלאיחי טָאה ױזַא
 יװ םיא ןענעז ןעקנַארעג עטכעלש יד טניז ,דחּפ ןּוא טייקגיאּור
 רע .טָאג ןָא ןּבעל טנָאקעג טשינ טָאה רע .ןלַאפַאּב לגייפ-ּביור
 רעטנוא דרע יד טקּורעגקעװַא טָאה ןעמ יװ ,טליפעג שממ טָאה
 םיא טָאה ןעמ ּואְו ,ןטפול רעד ןיא טגנעה רע ןּוא ,סיפ ענייז
 ,טפול ןּופ טּבױרַאּב

 ,תוחוּכ עטצעל יר טימ טָאג ּוצ טרעמַאלקעג ךיז רע טָאה
 ;סױרַא זיא סָאװ ,לגיופ רעמירָא ןַא יװ ,ןייצ ןּוא לגענ יד טימ
 ןּוא טניװמערוטש ןסױרג ַא ןּופ טסענ ןייז ןּופ ןרָאװעג;טגָאיעג)
 רע .לגיװצ גידנעלסיירט ַא ןיא סיפ ענייז טימ ךיז טרעמַאלק
 רעּבָא טָאה ןעמ .טסענ רער ןיא לגילפ ענייז טימ טּפַאלקעג טָאה;

 ,,,טזָאלעגנײרַא טשינ
 .ףעק ןשילגניי ןרַאד ןייז טימ שדוקףורָא םייּב רע טייטש

 םעד רעּביא טײרּפשעגסױא טנעה ערַאד ,עגנַאל עגייז טימ ,רעפ
 ןּוא זלַאה ןגנַאל ןייז ןּופ ּפָאק ןייז סיוא:טיצ רע .תכורפ
 גרַאּב ַא ףױא טלָאװ רע יװ ,ןכײרגרעד ּואויץעגיע ליװ
 .רַאפ ,ןסָאלשרַאפ ףיס ןענעז ןגױא ענײז ,טרעטעלקעג }

 ,ליז טָאטשנָא .ייז רעּביא ךעלטײה ןגױא עניד יד טימ ןגױצ
 יד רעטנוא ןּבַארגעגניײא ףיט רעכעל עצרַאװש ייווצ רָאנ ןענעז
 ךרּודַא ךיז טריינש סָאװ ,ןייּבןטעלעקס ןייז ןּופ סננרַאש עפרַאׂשי
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 טסיײרעצ טָא זַא ,טניימ ןעמ ןּוא ,םינּפ ןייז ןּופ טיוה רעד ןּופ
 ,ייז טָאטשנָא ,ןקַאּב ענייז ךױא יױזַא .,טױה יד ןַייּב רעד
 ןיא ןייא תוברוח יוװ ןלַאפ סָאװ ,רעכעל עלעקנוט ייוװצ ןענעז
 ןייז טימ טײרּפשעגסױא .,,.ּפָאק;ןטעלעקס ןייז ןּופ רעּבירג עפיט יד
 טלָאװ רע יו ,שדוק:ןורָא םעד רעּביא טנעה ענייז ןּוא םינּפ
 ךיז לקָאש ןייא ןייק ,געװַאּב ןייא ןייק ,ןעוועג-טרעווילגרַאֿפ
 .ַאלפ םיא ךרּוד ןטלָאװ סע יוװ ,ןפָא זיא ליומ ןייז .ןּבעגעג טשינ
 .טשינ ןּוא עטרעהעג:טשינ ,ןעמּוקעגסױרַא רעטרעוו עגידנעמ
 .ענעמּונרַאפי

 .סיוא טָאה סָאד ,ןגָאז ןּוא ןענימ רעטרעװ יד סָאװ ,רָאנ
 טימ ןסָאגַאּב ןיא סָאװ ,םינּפ דנילּב ,ךײלּב:טױט ןייז טקירדעג
 רָאה עסייװ עגידרעטיצ יד טימ טגיל ןּוא ןטסגנַא עטלַאק ןיא
 חקיּת לא ךשדק חּורו ךינפלמ ינכילשּת לא, :תכורּפ ןפיוא
 "1 ינממ

 טשינ זיא גנורעטכיײלרעד ןייק .טנייועג טשינ טָאה רע |
 ןּוא טפַאשקנעּב ןּופ טרעצעגסיוא ,טנקּורטרַאפ רָאנ ,ןעמּוקעג
 ;עגמּורַא ןּבָאה רעגניפ עגידרענייּב ענייז .ןעועג רע זיא דעצ
 ןירעד םינּפ ןייז טערָאנעגנײא ,תכורּפ םעד םּורַא טליּפש
 .גנַאלױהעש ןענַאטשעג רע זיא ױזַא .זַאטסקע ןגידנעייגסיוא ןיא

 ..!ינממ חקת לא ךשדק חורו ךינפלמ ינכילשּת לא --
 .רעטיצ ןגידרעטַאלּפ ַא רעּפרעק רעצנַאג ןייז טָאה לָאמלייט -

 ,ןסירעגסױרַא ץרַאה ןייז ןּופ ךיז טָאה ץכערק ַא ןּוא ןבענעג
 ..!דבוא ילכּכ יתייה ,בלמ תמּכ יּתחּכשִנ, --

 ,טייקטרעװילגרַאפ רענעריולרַאפ ַא ןיא ןענַאטשעג זיא רע
 יװ ,םיא ןּופ טרעהעג טשינ ךיז טָאה ךיוה ןייא ןייק
 ,ןסָאלשרַאפ ףיט ןעװעג ןענעז ןגיוא ענייז .ןפָאלשעג טלָאװ רע
 םי ַא ןיא ןעקנּוזרַאפ ,זַאטסקע ןַא ןיא ןעװענ:טשלחרַאפ זיא רע
 טימ ןּבעגעגיקּוצ ַא רע טָאה טייצ;ּוצ-טייצ ןּופ רָאנ ,ןגייווש ןּופ
 ןעגנַאגעגכרּודַא טלָאװ םָארטש רעשירטקעלע ןַא יװ ,ּבייל ןייז
 ,,,םיא ךרּוד-
 דניצ ןּוא רימ ףיוא תונמחר ּבָאה ,למיה ןיא עטַאט - |
 ןריולרַאפ רעװ ךיא םירָאװ ,רימ ןיא טכיל ןייד ןָא קירוצ
 ...שינרעטסניפ ןיימ ןיא

 "ַאֹּב ךיז ןייש ַא יװ גייקגילעז עגידתועינצ ַא טָאה םיצולּפ
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 .ץיּבש יד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה רע .םינּפ ןייז ףיוא ןזיוו
 רע יוװ ,םיא ןּופ רעכעה טקערטשעגסױא טנעה יד ןּוא רעגניפ
 ןשטיינק יד .טשינ ןָאק רע סָאװ ,ןכיירגרעד סָאװ טלָאװעג טלָאװ !

 ןַא ןופ זירּפַאק ַא ןיא טּפינקרַאפ ךיז ןּבָאה םינּפ ןייז ןּופ
 ,ןייװעג:לכיימש ןשיזַאטסקע

 יד סָאװ ,סָאד ,ןסעגרַאֿפ סע רע טָאה יװַאייװ ,סטָאג
 !ןינע םעד ןגעװ ןּבײרש םירפס עשידיי

 ףעד רעּביא ןזײרּפש ּוצ ןּבױהעגנָא רע טָאה דיירפ טימ
 ןעמוקעג םיא ןיא סע ,ןינע ןצנַאג םעד טרעלקעגרעּביא ןּוא ּבוטש
 םעד ןגעװ ןּבײרש םירפס עשידיײ יד סָאװ ,סָאד ןעניז ןפיוא
 טכַארטעגנײרַא ךיז לָאמלּפָא טָאה ןײלַא רע סָאװ ןּוא ןינע
 -- ,"טלעװ רעד ןּופ ּבײהנָא ןיא ןעיטש סָאװ ,ןכַאז יד, ןגעװ
 ןּוא ."טּוג זיא עשר םעד ןּוא טכעלש ןיא קידצ םעד סָאװרַאפ,
 ."סטכעלש, ןפַאשַאּב טָאג טָאה סָאװרַאפ ןּוא ?הריחּב זיא סָאװ
 ,םינינע עכיוה עכלעזַא ךָאנ ןּוא

 ןיא ןיילק ןגעלעג טלעװ יד זיא טלעװ רעד ןּופ ןּוטעגסיױא
 דניק ַא יװ ,ריא רעּביא ןענַאטשעג זיא רע .םיא רַאפ לקניװ ַא
 ןפיײרגַאּב ןּוא ןעמענמּורַא טנָאקעג ןַאד יז טָאה רע .ליּפש ַא ייּב
 .רַאפ ,עטמירקרַאפ עלַא ןעזעג טָאה רע ,ןצנַאגניא ןעז יז ןּוא
 טּונימ ַא .ריא ךרּוד ךרודַאןעייג סָאװ ,ןגעװ עשיגַאזניז עטגייווצ
 ,טניימעג ןּוא ׁשּוּב ןטגייװצרַאפ ַא ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז רע טָאה
 ,המשנ ןייז ןסעגרַאפ טָאה רע .טײקגיּביא יד ןיא סָאד זַא
 טימ ןרערט עגיּבייא ךרּוד ןדנּוּבעגנָא ןעגעז עכלעװ ,ץרַאה ןייז
 רעגיּבייא רעד ךיז טסיג סע עכלעװ ךרּוד ,ןעלמיה עכיוה יד
 סָאװ ,ןלייּב ןּוא ןצַאר יד ןגעװ רָאנ טכַארטעג טָאה רע .דסח
 רעד ,טגיטּולבעצ סיפ ענייז ןּבָאה ןגײװצ עגידעכעטש יד
 עשילמיה יד ןּופ טמוק סָאװ ,הריציה:ריחּב רעד ,שטנעמ

 ,ךעּבענ ,ךיז טרילרַאפ ,ןטלעװ עשילמיה יד ּוצ טייג ןּוא ןטלעװ
 רע .,דרע יד ךרודַא;טײג רע סָאװ ,ליײװ רעניילק רעד ךרוד
 .םימ רָאנ תּוהמ ןצנַאג ןייז ןָא-טדניּב ןּוא ,ןיא רע רעװ ,טסעגרַאפ
 ץנָאלּברַאפ רע .ךיז טניפעג רע ןכלעװ ףױא ,געװ עלעקיטש םעד

 טלעוו יד סָאװ ּוצ ,(זיוהרערָאפ) רודזורּפ ןרעטסניפ םעד ןיא ךיז טעשזד
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 טייקגירעהענּוצ ןייז ןעניפעגקירּוצ טשינ ןָאק ןּוא ,ןכילגעג זיא
 רעד ןּופ סיוא ךיז טּוט שטנעמ רעד ןעװ .,ןעלמיה יד טימ
 ַא ןייטש טּבײלּב ןּוא דמעה ַא יװ ּפָארַא יז טפרַאװ ,טלעװ
 רע טליפרעד לָאמטסנעד ,ףוסןיא ןשילמיה םעד ןיא רעטעקַאנ
 רעד סָאװ ,טלעװ רעד ףױא יװ טשינ זיא סע .תוהמ ןתמא ןייז
 +ול סיוא ,ּבעװעג ןייא ןופ ןיולּב רָאג טײטשַאּב "שי, רעצנַאג
 ןעמ זּומ קילּבנגױא ןדעי .ןשינעפרעדַאּב ןּוא ןטױנ רעט
 ּוטסרעװ קילּבנגוא ןדעי ןיא ,רעפעשַאּב םּוצ ןעמּוקנָא
 ךיז טכַאד םעדכרּוד .טסיּב ּוד ןיילק ןּוא גיטשינ יװ ,טנָאמרעד
 זיױלּב טײטשַאּב ,ןּבעל ןיא רָאפ;טמּוק סָאװ ,ץלַא ןַא ,סיוא ריד
 ןּוא ןשינעפרעדַאּב ןּופ טייקגיניילק רעטיול ןּופ ,תונווסח ןּופ
 :לקניװ רעדנַא ןַא ןיא רעּבָא ךיז טלעטש ןעמ זַא ,תועשר ןּופ
 ןּוא לקעּפ עצנַאג סָאד ךיז ןּופ ּפָארַא;טפרַאװ ןעמ ןעװ ,ןײרַא
 ןסירג ןּופ םידעפ ענעדייז ןּבעװ  ּוצ ןָא-טּבײה ןעמ

 םעד ּוטסליפרעד ,ייז ףיוא ףיוא ךיזי טסּבױה ּוד ןּוא ?ןיילַא ךיז
 םעד ,ןגידתומילש םעד ,תונורסח ןָא "שי םעד ,'שי, ןסיורג
 הגרדמ ןייא - לַאװק רעשירפ ןייא יװ ךיז טסיג סָאװ ,שי
 ּוצ הבהא ןּוא הבהא ּוצ הארי ,רערעדנַא רעד ּוצ ךיד טגנערּב
 םּורַא ךיד טמענ ,טרָאד טסכיירגרעד ּוד רָאנ יװ ןּוא ,תוקּבדתה
 ,..תומילש ןּופ סױרַא-טלעװק סָאװ ,דיירפ יד ,דיירפ עגיּבייא יד
 ךרּוד ,דיירפ ןּופ הגרדמ רעד ּוצ ןעמּוקענּוצ זיא רע זַא = |
 ץלַא םיא ןיא ,שי "ןטָאיַאּבה ןטימ ךיז ןטפעהַאּב ןייז
 סָאװ ,לּוטיּב ךרּוד טשינ ךעלדנעטשרַאפ ןּוא רָאלק ,ןרָאװעג-רָאלק
 אקוד -- ,ןיינ - טלעװ רעד ןּופ תורצ יד ןעװעג:לטבמ טָאה רע
 קעװצ ַא ןּוא תילכּת ןסױרג ַא ןעמּוקַאּב ךיא טָאה טלעװ יד
 ,קירּב ַא ,טײק רעד ןיא גניר ַא ןרָאװעג זיא יז ,ןײלַא ךיז רַאפ
 ןּוא ,.רעטײװצ רעד ּוצ טייקגיּביא ןּופ ךרודַא-טריפ סָאװ
 ןסיורג ריא ךָאד טָאה ריא ףיוא ךיז טּוט סע סָאװ ,ץלַא
 רעד ףיוא טּוט שטנעמ רעד סָאװ ,םישעמ יד ךרּוד לײװ ,טײדַאּב
 .המשנ סשטנעמ םעד לַאװק ַא יװ ךרוד ךיז טסיג ,טלעװ

 ;המשנ סשטנעמ םעד ןעז טשינ ןעמ ןָאק טלעװ רעד ףוא
 ,טּוט שטנעמ רעד סָאװ ,;םישעמ יד ךרוד רָאנ יז ןעעז רימ
 רעד רָאנ ,רעריײלק עכעלרעסיוא יד זױלּב רָאנ טשינ ןענעז יז
 םישעמ ענייז ךרּוד .המשנ סשטנעמ ןּופ טלַאהניא רעכעלרעניא
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 טָאג ןּופ ןגָארקעג טָאה רע.המשנ ןייז שטנעמ רעד טלדייארַאפ

 ןייז ךרּוד ,ךיז ןטעּברַאפױרַא ןייז ךרוד .המשנ לייט ןייז

 םעד סיוא רע טלדיײא -- ןוטּוצכָאנ תודמ סטָאג טשרּוד ןסורג

 ּוצ ריא טיג ןּוא רעכייר יז טכַאמ ,המשנ ןייז ןּופ לַאירעטַאמ

 םעד ןּופ תילכּת רעד זיא סָאד ןּוא ,תודיחי רענעגייא ןייז ןּופ

 יז ןּוא המשנ ןייז ןרעכײרַאּב ּוצ -- ,טלעװ רעד ףיוא שטנעמ

 יװ ,רענעש ןּוא רעלעדייא ךָאנ דובּכה.אסּכ םּוצ ןעגנערּבּוצקירּוצ

 ןיש ןיא המשנ יד ליײװ רַאפרעד .םיא ּוצ ןעמּוקעג זיא יז

 ,קידצ ןּופ (טייקכעלנעזרעּפ) תודיחי רעד טימ ןרָאװעג:טרעכײרַאּב

 תודיחי ָאד ןיא סע יװ טקנוּפ םירָאװ .ןגָארטעג יז טָאה סָאװ

 רנוּבר רעד טָאה רַאפרעד .ןטנּוא תודיחי ָאד זיא ױזַא ,ןּבױא

 ,הריחּב רענעגייא ןַא טימ ןעקנָאשַאּב שטנעמ םעד םלוע:לש

 ןרַאפ טכרופ יד ץּוח ַא ,למיה ןּופ זיא ץלַא, !טיטש סע יװ

 ּוצ עּביל רעד ןּופ ּבײהנָא רעד זיא טכרּופ יד לייוװ ,.,*! למיה

 ןעניפעגסיוא לָאז ןײלַא שטנעמ רעד זַא ,ליװ טָאג ןּוא .טָאג

 ,םיא ּוצ ןעמּוק לָאז ןײלַא רע ,םיא ּוצ געװ םעד ךיז ןיא

 לָאז ןּוא תודיחי ןּבָאה לָאז רע ידּכ ,ןליװ םענעגייא ךרּוד

 ,(טייקלדייא) ,.,"תוליצא, רענעגייא טימ ךיז ןּופ ןלַארטשסױרַא

 רלַאּב -- ..שטנעמ םעד טכַאמעג ּוטסָאה סיורג יװ ,יוא ,

 שטנעמ רערעי םירָאװ *",,!טכַאמעג ךיילג םיא ּוטסָאה טָאג ּוצ

 'ּוצ ,ןעקנָאשַאּב םיא טָאה טָאג סָאװ טימ ,ןליװ ןייז ךרּוד ןָאק

 סָאװ ,עז ןּוא .רעטייל רעד ןּופ הגרדמ רעטסכעה רעד ּוצ ןעמּוק

 ןּבעגעגטימ םיא טסָאה ּוד (רעציטשרעטנּוא) קּוזיח ןסיורג ַא רַאפ

 ריד ןּופ לײט ַא םיא ןיא טצעזעגנײרַא טסָאה ; ןײרַא-ןּבעל ןיא

 } ןטּפָאהַאּב ריד ןיא גיּבייא ןייז לָאז עכלעװ ,המשנ ןייז -- ,ןײלַא

 לָאז רע ידּכ ,טכַאמעג ךיילג םיא ּוטסָאה טלַאטשעג ןייד ןיא

 ןּוא ץרַאה ַא ןּוא ;רעכלעזַא זיא רע רעװ ,ןעקנעדעג גידנעטש

 ןענָאק לָאז רע ידֹּכ ,טצעזעגנײרַא םיא ןיא ּוטסָאה רשיה:לכש ַא

 ןּוא טּוג סָאװ ,ןיײטשרַאפ ןּוא ןליפ ,ןטסעמּפָא ןּוא ןגעװפָא

 רעד ידֹּכ ,ןפַאשַאּב ּוטסָאה עטכעלש סָאד ןּוא .זיא טכעלש

 טשינ ןעװ םירָאװ .טימרעד ךיז ןעלגנַאר ּוצ ןּבָאה לָאז שטנעמ

 ןּוא ..ןעװעג טשינ הריחּב ןייק ךָאד טלָאװ ,עטכעלש סָאד

 ןיא ,םיתיחשמ עלָא טימ ןטש םעד ןפַאשַאּב רַאפרעד טָאה טָאג

 ,ןדערנָא םיא לָאז רע ,ערהירצי ַא טצעזעגנײרַא שטנעמ םעד
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 . ,ןפַאשַאּב עקַאט ּוצרעד זיא שטנעמ רעד רעּבָא .סטכעלש ּוש
 . ןייק ָאטשינ זיא סע םירָאװ ,ןרעסעּברַאֿפ ּוצ עטכעלש סָאד

 סָאד ,טּוג ףיוא ןשטייטסיוא טשינ ןָאק ןעמ סָאװ ,סטכעלש
 ,הבשחמ רעטּוג רעד ךרּוד ,סטּוג ןיא סע ןעלדנַאװרַאפ ּוצ ,טסייה
  +:םעלש סָאד ףיא ןעמ טּבױה ,ןטכעלט ןיא ןײרַא-טיג ןעמ סָאװ
 לש םירוסי ןיא ןעמ טלדנַאװרַאפ םירּוסי יד ןּוא ,ןטּוג םּוצ עט
 טָאה ןוטעג ןּוא ,ּביל רַאפ ייז טמענ ןעמ סָאװ ,םעדכרּוד ,הבהַא
 . ןייז לָאז שטנעמ רעד ידּכ ,רַאפרעד םלוע;לש:ונוּבר רעד סָאד
 תויכז ענייז ידּכ ,ערה.רצי םעד ןייז;חצנמ לָאז רע ידּכ ,רוּבג ַא
 טדײלקַאּב ףמַאק םעד ןּופ ןעמוקסױרַא לָאז רע ידּכ ,סיורג ןייז ןלָאז
 טזָאלעג םיא טסָאה ּוד ,טייקלדייא רענייש ןּוא הרּובג רעסיורג טימ
 ןיא ןכַאמּוצכרּודַא טָאה שטנעמ רעד סָאװ ,סגעװ לקיטש סָאד
 טדײלקַאּב ריד ּוצ ןעמּוקקירוצ לָאז רע ידּכ ,ןפיול ןיילַא ,ןּבעל
 ןסיורג ַא רַאפ סָאװ ,טעז ןּוא טמּוק ,יוא ,תודיחי רענעגייא טימ:
 . ,לארשי טימ רָאנ טשינ ןּוטעג טָאה םלוע-לשיונוּבר רעד דסח
 ,הלילח ,ּבָאה ,רעגידניז ,ךיא ןּוא ,שטנעמ ןימ ןצנַאג ןטימ רָאנ
 טימ ,הנּתמ עטסערג יד זנוא ןּופ ןעמענּוצ טסלָאז ּוד זַא ,טלָאװעג
 . ןייז ,הריחּב יד - ,שטנעמ םעד ןעװעג:הּכזמ טסָאה ּוד סָאװ
 | | ! ןליוו

 .טנפעעגפיוא טָאג טָאה ,דסח ןּופ העש רעד ןיא ,טציא
 םעד טיירּב ןּוא רָאלק ױזַא ןעזעג טָאה רע ןּוא ,ןגױא ענייל
 ענייז ןּפ םעט םעד ןענַאטשרַאפ ןּוא לארשי ןּופ געװ
 ,םעדכרֹּוד ,טָאג ןּופ רוּבג רעד זיא לארשי ,ןדייל ןּוא תורצש
 יניס גרַאּב םייּב לוע םעד ךיז ףיא ןעמּונעג טָאה רע סָאװ
 ךיא ,טָאג ןּופ תודימ יד ןענעז סָאװ ,הרוּת יד ןייז;ּוצ:םייקמי

 .רָאפ ַא ,רעטיײרּפשרַאפ:טכיל ַא ,'םייוגל רוא, ןַא ןרָאװעג רע
 גָאט ןסיורג םּוצ הלּואג רעד ןּופ געװ םעד ףיוא רעטערטסיוא

 רע רעװ טּפָא טסעגרַאפ רעּבָא לארשי ."םימיה-תירחאּב , ןּופ
 .:עגסיוא ךיז טָאה טָאג סָאװ ,"שדוק:םע, רעד זיא רע זַא ,זיא
 תווצמ ענייז ךרּוד ,ןּבעל ןייז ךרּוד לָאז רע זַא ,ליװ רע ,ןּבילק
 ליװ רע ; תוצמ יד ךרּוד טָאג ןּופ תודימ יד ןכעלקריװרַאּפ
 םיוג יד אנקמ זיא'ר ,ךָאי םעד ךיז ןּופ ןפרַאװּפָארַא
 ןּוא טײקשירַאנ רעד ףיֹוא קלח ןייז ןשיוטרעּביא ליװ ןּוא
 'ּוצ ּוהרּכלעּב םיא טױנ טָאג רָאנ .טלעװ רעד ןּופ רעמיטכייד
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 ןעװ ,לָאמ סערעי ןּוא .הלואג רעד ןופ געװ םעד ףיוא ןייג
 עזייּב םיא ףיױא ןָא רע טקיש ,געװ ןּופ ּפָארַא:טײג לארשי
 םעד רעּביא גירנעטש טזָאל רע רעּבָא ,ןקערשרעד ּוצ ףלעװו
 ילַּכ יד זיא רע לײװ ,גיּבייא זיא לארשי לייוו ,לארשי:תיראש
 רעװ ,ןכערּבעצ ,הלילה ,ךיז טעװ ילּכ יד ןעװ ןּוא .טָאג ןּופ
 :תוצמ יד ןייז;םייקמ טעװ רעװ !תודימ סטָאג ןטלַאהנײא טעװ
 טּבירט רע ,געװ ןייז ןייג לָאז וע ,לארשי רע טיונ וחרּכ;לעּב
 ,לוכיבּכ ,טיג ןּוא ,לזייא גינעּפשרעדיװ ַא יװ רעטנּוא םיא
 ןגינייַּפ ןלָאז ייז זַא ,רעקלעפ יד ןּופ רעצרעה יד ןיא ןײרַא
 ,גידלּוש טשינרָאג םייוג יד ,ךעּבענ ,ןענעז ןתמארעדניא ,לארשי
 -הדּוהי רעגילייה רעד יװ ,ןענעז ייז .ןדיי יד ןעגנע ייז סָאװ
 רימ ןעװ ,ןפָארטש ּוצ זנוא םיחילש סטָאג רָאנ ,טגָאז דיסחה
 ןגָאלש סָאװ ,םייג יד ףיוא ףרַאדַאּב ןעמ .טָאג ןגינעּפשרעריװ

 ,ןייז.לחומ ייז לָאז רע ,ןטעּב טָאג ןּוא ןּבָאה:תונמחר סיורג ,זנּוא
 עטכעלש סָאד ייז ןּופ ןעמענּוצ לָאז ןּוא ןָא זנּוא ןעּוט ייז סָאװ
 ךיז טנערּב ױזַא 1 גידלּוש ךעּבענ ןעד יז ןענעז סָאװ םירָאװ ,תוחילש

 ןַא יװ ,ןװיוא:ךיאק ַא ןיא ןּבעל עצנַאג סָאד לארשי ךעּבענ
 .ערג ךָאנ ןייז לָאז לארשי ןּופ קלח רעד ידּכ ןּוא ,דימּת;הלוע

 .לײװרעדסױא רעד ןיולּב רַאנ טשינ ןייז לָאז רע ידּכ ,רעס

 רעד ךיז טפרַאװ ,למיה ןפיוא ךיוא רָאנ ,דרע רעד ףיוא רעט

 ףעּבָא .ןגעגטנַא םיִא ךיז טלעטש ןּוא געװ ןפיוא םיא תיחשמ
 טפמעלקַאּב לארשי .ןטש ןּוא שטנעמ טימ ךיז טלגנַאר לארשי
 זיא'ר ,ןענירעד ןופ תיחשמ םעד ,ןסיורד ןּופ תיחשמ םעד
 סטָאג ןּפעלש ּוצ ןקּור ןייז ןייא ףיט טגייּב ,ערה;רצי ןייז רבוג
 ףיוא רע טייג תורצ ןּופ םי ןיא ,ןזיױרּב ןּוא ןעמרּוטש ןיא ,לוע

 ?הכוז טסָאה ּוד סָאװ ,לארשי ,ריד זיא ליואװ יװ .געוו סטָאנ
 רַאפ טלעװ רעד ןּופ םירּוסי עלַא ןגָארטּוצרעּביא ,ּוצרעד ןעוועג
 ?םערתמ ריד ףױא בָאה ךיא ןּוא -- !ןגעװ-סנעמָאנ ןביל ןייז
 ןייא ףיא ,הלילח ,טלָאװעג ּבָאה ךיא !למיה ןיא עטַאט ,ןעװעג
 ּױד סָאװ ,קַאּפ םעד זנּוא ןּופ ןעמענּוצ טסלָאז ּוד זַאא ,טּונימ
 ,רעסיז עטַאט ,ןיינ .לסקַא רעזנּוא ףיוא טגיילעגפיויוַא .טסָאה
 ןּוא ןקּור םעד ףיט ןייא?ןגיײּב רימ ,רערעװש ךָאנ םיא ךַאמ
 ףא טכיל יװ ,תורצ יד ןענעז סיז יװ !ןָאןדָאל ,ןָא-ןדָאל
 .!ןגעװ-סנעמָאנ ןייד רַאפ טגָארט ןעמ סָאװ ,אשמ יד
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 זיא רע ,ּבוטש ןטימניא ןייטש ןּבילּבעג רע זיא םיצולּפ
 טלָאװ ןּבעל ןופ רופש עדעי יװ ,ךּוט ַא יװ ןרָאװעג-ךיילּב-|

 ּוצ ןּבױהעגנָא שממ ןּבָאה טנעה ענייז .םיא ןופ ןפָאלטנַא
 ןּוא ,םיא ךרּוד ךרּודַא טלָאװ טסָארפ רעסױרג ַא יװ ,ןרעטיצ
 ,ןרעדנַא ןיא סגייא ןּפַאלק ּוצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןיצ ענײיז
 סע .ןּוט טירט ןײק טנָאקעג טשינ טושּפ רע טָאה קערש רַאפ
 טנפעעגפיוא ךיז טָאה ךָאל ַא זַא ,ןזיװעגסיוא םיא ךיז טָאה
 .עלקה:-ףּכ ןיא טלַאהּכָא ןָא טקניז רע ןּוא סיפ עניײז רעטנּוָא

 ,הלילח ,ןלעװ לָאז ךיא זַא ,ךיא ןיּב סָאװ ןּוא ןיּב רעװ,
 סע .ןגירשעגסיוא רע טָאה - "?םלוע-לשיונּבר םעד ןייטשרַאפ
 ,עג םיא רַאפ ךיז טלָאװ טציא יו ,ןזיועגסיוא םיא ךיז טָאה
 ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא ,שינרעטסניפ עכעלדנעמוא יד טגידנע
 םעד ךיז ןֹופ טָאה רע זַא ,טושּפ ךָאד טסייה סע .טעשזדנָאלּברַאפ
 .גּודעגנָא ךיז ּבָאה ךיא ,יסָאװ !ןפרָאװעגּפָארַא םימש-תוכלמ:לוע
 ךעלדנעטשרַאּפ ןכַאמ רימ לָאז רע ,יאנּתּב רָאנ ,טָאג ּוצ ןעג)
 ,"ויכרר לכּב 'ה קידצ, .,,?טשינ ,הלילח ,ןעוו ןּוא ,םישעמ = ענייז |

 {ןייטשרַאפ ןלעו םיא לָאז ךיא זַא ,ךיא ןיִּב רעװ ןוא
 טּוט רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ןּבָאה:ארומ ןעמ ףרַאדַאּב טָאג רַאפ
 יז ןּוא .הבוטל ּוז םג -- ןטּוג םּוצ ןשטייטסױא ןעמ ףרַאדַאּב
 יז ידּכ ,ןייזּוצ.לּבקמ ןעמ ףרַאדַאּב ,טקיש רע סָאװ ,םירּוסי
 םירָאװ  ,הבהַאילש-םירּוסי רַאפ ןעמּונעגנָא ןרעװ ןלָאז
 ןעמ ףרַאדַאּב ,טּוט רע סָאװ ןּוא ,ןליו רעגילייה ןייז זיא ױזַא
 טּפשמ ןייז ןּוא טכערעג ןיא רע ליײװ ,ןידר םעד ןגיטכערַאּב
 | ,טכערעג זיא

 ַא ףױא טייג רע זַא ,ןעועננייא ךעלרעּפנײשַאּב טָאה רע
 ךט זא ,טטשזדנאלּברַאפ ּואװץעגרע ךיז טָאה רע ,געװ ןשלַאפ
 טנָ;קעג ,הלילח ,ךָאד טָאה רע ,טייװ ױזַא ןייגרעד טנָאקעג טָאה
 ,ךיו יַאפ ןגירקיּוצ-ארומ סיורג ןּבױהעגנָא טָאה רע .ןעמּוקמוא
 ןרעלקּוצכָאנ ןּבױהעגנָא ןּוא ךיז ןיא טפיטרַאפ ךיז טָאה רע
 ,,.(ןייזוצ-םישעמּב שּפשּפמ) םישעמ ענייז ןגעװ

 ,טָאג ןּופ המיא יד ךיו ףיא ןגױצעגפױרַא טָאה רע זַא
 ,עג גנידצלַא ןיש טָאה רע .ןרָאװעגיגיטכיל ןגױא ענייז ןענעז
 המשנ ןייז .ץרַאה ןיא קערש טימ ,טכיל רעדנַא ןַא ןיא ןעז
 יצ ,טאג ןופ המיא רעד רַאפ טרעטַאלפעג ןּוא טרעטיצעג טָאה
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 טסייװ רע !טגידניזרַאפ ךיז סעּפֶע טימ טשינ ,הלילח ,רע טָאה/
 טימ לּופ ןיא ץרַאה ןייז לייו ,ןייא טשינ סע טעז ןּוא טשינ|

 ןגױא ענייז ןענעז םעדכרּור ,ץלָאטש זיא טימעג ןייז ןּוא הואג
 .ןוטעג טָאה רע סָאװ ,ןייא טשינ טעז רע ןּוא טרעטסניפרַאפ

 *ןורָא םּוצ ןעגנַאגעגּוצ רע זיא סיפ עטקַאהעגרעטנּוא טימ
 :ןטעּבעג ןּוא טנייועצ ךיז טָאה ןּוא שדוק

 טעּב ךיא ,ךיד רָאנ טשינ םענייק ּבָאה ךיא ,םלוע-לש-ונוּבר --
 ץרַאה ןיימ ,טרעטסניפרַאפ ןענעז ןגיוא עניימ ,םלוע:לש -ונוּבר ,ךיד
 ןיא ןּוא טײקצלָאטש ןיא ןעגנַאגעג ןיּב ךיא לייוו ,ןרָאװעג-רעווש זיא
 טשינ ּבָאה ךיא ,רימ ףיוא תונמחר ּבָאה .ריד רַאּפ טיײקגיטּומסיורג
 רעד ןּופ ןטינשעגּפָא ןענעז ןעלצרָאװ עניימ עלַא ,ריד ץּוח ַא םענייק
 ךימ ףרַאװ ,ךיד טעּב ךיא ,ןטּפָאהַאּב ךיא ןיּב ריד ןיט רָאנ ,טלעװ
 טימ בּורְג ַא יװ ,דניז טימ לּופ ןיּב ךיא .ריד ןּופ ּפָא טשינ
 ףיא זַא ,ץרַאה ןיימ ןּוא ןגױא עניימ ףיוא-עשז-ןפע .םירעוו
 ,ריד רַאפ טגידניזרַאפ ךימ ּבָאה ךיא סָאװ טימ ,ןעזנייא לָאז
 רַאפ ןעמּוק ןּוא רעלעפ ןיימ ןטכיררַאפ ןענָאק לָאז ךיא ידּכ !

 ...ריד ןָא ןייז טשינ רעמ ןָאק ךיא םירָאװ ,םינּפ ןייד
 ןייז ,שיגרעטַאלפ ןיא ,שינרעטיצ סיורג ןיא ןענַאטשעג ןיא רע

 ?עג ןיא ,ןועװ גידעּבעל ןיא ןיא טגינייארַאפ ,המשנ ןּוא ּבייל
 .ַאֹּב ַא ,ןכײצ ַא ןעמענרַאפ ּוצ רעגַאּב רעגיטשרּוד זיולּב ןעװ
 ?בײרַא זיא רע .ןרָאװעג;טרעהעג ןענעז רעטרעװ ענייז זַא ,זײװ
 עטכַאװעגפיוא ענײז עלַא טרירטנעצנָאק ןּוא ךיז ןיא ןעגנַאגעג
 ןיא לוק ַא טרעהעג טָאה רע .םענרַאפ ןגיצנייא םעד ּוצ תוחֹוּכ

 | :טדערעג סע טָאה ךעלרעּפנײשַאּב ,ךיז
 יַאֹּב ןימ ףיֹוא טַאהעג.תונמחר טשינ טסָאה ּוד לייוװ --

 ןּוא טעקַאנ טלעװ רעד ןּופ יז טקישעגקעװַא ןּוא שינעפעש
 ..ןטלעװ עדיײיּב ןופ יז ןטינשרַאפ ןּוא הבושּת ןָא ,זיולּב

 ןוא ןלזג ַא ךָאד ךיא ןיּב ,ױזַא ּביוא ,,,! ייוו-יוא --

 זיא סָאװ ,טלעװ רעד ףױא ןּבעל ַא טגנערּבעגמוא ּבָאה ךיא
 ,םלוע:לשיונוּבר .טכַארּבעגמּוא טלעװ עצנַאג יד יו טקנוּפ

 רעמ טשינ ּבָאה ךיא ,שפנ ַא רַאפ שפנ ַא ,ןיד ןייד סיוא.ריפ
 סע גנערּב ךיא ,ןעקנָאשעג רימ טסָאה ּוד סָאװ ,ןּבעל ןיימ רָאנ
 רַאפ הרּפּכ ַא ןײז סע לָאז ןּוא ּוצ סע סענ ,ןּברָק ַא רַאפ ריד
 .דניז עניימ
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 רַאפ רע טײטש טציא ןַא ,ןזיװעגסיוא םיא ךיז טָאה סע

 רַאפ ןוטעגסיא ןיא ןּבעל ןייז ןליפַא ,זיולּב ןּוא טעקַאנ טָאג

 ,המשנ עטעקַאנ ןייז ןזיולּב רָאנ ,םיא

 ;עמיטש יד ןרעה ּוצ ןעמּונרַאפ טָאה ץרַאה סָאד רעּבָא

 ּוד סָאװ ,רַאפרעד טּפשמעג טָאה הלעמילש-הבישי יד --

 לָאז ,הבושּת ןָא טלעװ רעד ןּופ טקישעגקעװַא המשנ יד טסָאה

 ,ןרעװ:ןעמּונעגּוצ אּבה.םלוע.קלח ןייד ריד

 רעד ןּופ ןגָאלשרעד יװ עלײװ ַא ןענאטשעג ןיא רע

 ןּוא דרע רעד ּוצ ףיש ּפָאק ןייז ןגיוּבעגניא טָאה רע .עמיטש
 :טנָאזעג

 !טכערעג ןיא טּפשמ ןײד ןּוא טכערעג טסיּב ּוד --
 ?ןּוט ךיא לָאז סָאװ ,אלימ

 רע ,דײרפ טימ ןרָאװעג;ןסָאגַאּב םינּפ ןייז ןיא םיצולּפ
 :החמש סיורג טימ טגָאזעג ןּוא טנעה יד טנפעעגפיוא טָאה

 ןופ ךיא לעװ !הבֹוטל וז םג !ןיא סע טּוג יװ --

 ןיק רַאפ טשינ ,למיה ןיא עטַאט ,ךיד ןעניד ןָא-לָאמטניײה
 ! ןגעוסנעמָאנ ןּביל ןייד רַאפ ןױלּב ןּוא ןיולּב רָאנ ,רכש

 .נּואװרֲאפ ענטגײא ןייז ןשָאלעגסױא טשינ ךיז טָאה ךָאנ

 רע סָאװ ,הגרדמ רעכיוה רעד ןּופ קילג םעד רעּביא גנורעד

 םיטש יד טרעהעג טָאה רע יװ ,ךיז רעּביא טכַארּבעג טָאה

 , יי ;ךיז ןיא
 =םלועל:קלח ןייד ,ןּוז ןימ ,ןעװעג:חצנמ ךימ טסָאה --

 ידּפ ,ןעמּונעגנָא טרעװ ןּברק ןייד ,ןּבעגעגקירּוצ ריד טרעװ אּבה
 ,.1 המשנ רעד ןופ דניז רעד רַאפ הרּפּכ ַא ןײז לָאז סע

 :ןפּורעגסױא ןיערט ןיא רע טָאה רעטזײלרעד ַא
 'טסײרט יד זיא סָאד ,ףיוא ךימ טלַאה דָאנג ןייד; --

 רעּבָא ןענעז סע  ךיז טנייװעצ ןּוא -- "טײקמירָא ןיימ ןיא
 ,.החמש ןּופ ןרערט ןעװעג ןיֹוש

 ןּבעג ךיז ןסײהעג ןּוא שמש םעד ןפּורעגנײרַא טָאה רע
 םלוע םעד ןסײהעג ןוא ןעװעג:םעוט סעּפע ,ןשַאװ ּוצ רעסַאװ
 | .ןזָאלגײרַא

 ןטניוטשרעד א טימ - טקיקעגנָא םיא טָאה רעטלַא רעד
 ,.,טלמַאטשעג ןוא קיִלּב
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 יעג סע ןיא תוכז ר ע ײז ןיא ,לאירזע 'ר ,ָאי ,ָאי =
 ,רעטסײרטעג ַא טגָאזעג רע טָאה -- | ןעש

 ןּופ גָאט ַא ףױא גָאט םעד טגײלעגּפָא רע טָאה סנגרָאמּוצ
 גָאט ןצנַאג ַא ,ןטק-רוּפיּכ;םוי טגָאזעגּפָא ןענעװַאד םייּב ,הבושמ

 ,טָאג ןּופ המיא יד ךיז ףיױא ןעיצּוצפױרַא ידֹּכ ןּוא ,טסַאפעג

 עי יװ .םירפס.רסומ ןיא ןעװעג:קסוצ גָאט ןצנַאג ַא רע טָאה

 ,"תובבלה:תבוח, םּוצ ןעמונעג ךיז רע טָאה ךיי רעטושּפ רעד

 יבק, ןיא טקּוקעגנײרַא וליפַא ,"המכח.תישאר, ןיא ןעװעג-קסוצ

 ,גיטפַאהרָאװ םונהיג סָאד ןלעטשוצרָאפ ךיז ידּכ ןּוא ,"רשיה

 טָאה ,סע ןרעדליש םירפס יד יװ ױזַא ,םייונע עניײז עֶּלַא טימ

 ןײז ןיִּב ,שטײטיירבע ףיוא טשטיײיטרַאפ ןלעטש יד ךיז רע

 זיא רע .דחּפ רַאפ רעסַאװ יװ ןרָאװעג;ןסָאגעצ זיא ץרַאה
 ןעזעג טושּפ טָאה רע לײװ ,ןלַאפעגקעװַא טשינ הלילח רעיש

 צנײז טימ ,סע טּבײרשַאּב "המכח-.תישארג רעד יװ ,םונהיג סָאד

 *רעטנּוא ךיז רע טָאה תינעת ןּופ ןקרַאטש ּוצ ךיז ידּכ .ןגיוא

 יּבר ןופ "ךלמילא:םעונ, עלעקיטש ַא טימ ץרַאה סָאד טנעלעג

 טָאה רע .רפס שידיסח טּבילַאּב ןייז ןעװעג זיא סָאװ ,ךלמילא

 ןּבירשַאּב זיא סע ּואװ ,"םידיסח:רפס; סָאד טנעײלעג ךיוא

 רע .ןּבָאה.ּביל םלוע.לש:ונוּבר םעד ףרַאדַאּב ןעמ יװ ,ןייש ױזַא

 םיא טָאה סע ןּוא רעטרעװ יד טימ טקיװקרעד טושּפ ךיז טָאה

 .עג ןיא סע םיהָאװ ,ןטלַאהוצסיוא תינעּת םעד ןּבעגעג תוהוּב

 רע טָאה החנמ רַאפ טכַאנרַאפ ,.גָאט רעסײה רעגנַאל ַא ןעװ

 ,שרדמה-תיּב ןסיורג ןּופ שמש םעד ,ןמחנ 'ר ךָאנ טקישעגנ

 ברע ןדי עלַא טָאה ןּוא דיי רעקרַאטש ַא ןעװעג זיא רעכלעװ

 רעד ײײּב ןענַאטשעג זיא ןמחנ 'ר .תוקלמ ןגָאלשעג רֹוּפּכ:םוי

 ץנַאג ןײז סָאװ ,ןיּבר ןכײלּב ןפיוא טקּוקעג טָאה ןּוא ריט

 .טײקטעשטּומעגסיױא ןּוא טײקסַאלּב ןּופ ןטכיולעג טָאה םינּפ

 ?רימ ךָאנ טקישעג יּבר רעד טָאה סָאװ --

 םירָאװ !קיסַאּפ ןטּוג ַא סעּפע טָאה ריא ,ןמחנ 'ר -- |

 ,טכענק ַא תוקלמ ןגָאלש טלָאז ריא ,טקישעג ךייא ךָאנ ּבָאה ךיא

 !רַאה ןײז ןיא ןעװעג:דרומ ןּוא ןעװעג.ףדגמו.ףרּהמ טָאה סָאװ

 ,טליצ ףלָאװ רעד ןיהּואװ ,ןענַאטשרַאּפ ןמחנ 'ר ךָאד טָאה
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 ןייז ןופ רָאה עצרַאװש יד ,ןרָאװעג-סַאלּב ךיוא ןײלַא רע זיא

 ןיא ןַאמ רעגיטפערק ַא ןעװעג זיא רע םירָאװ) לדרעּב גידנּור

 יעגנָא ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג-ףיטש שזַא ןענעז (ןרָאי;לטימ יד

 יךַאװש רעײז זיא יּבר רעד םירָאװ) ןיּבר םּוצ תונמחר טימ ןפור

 יה : (ןעװעג

 ירעּביא טשינ טסלָאז ּוד זַא ,ןּבירשעג ךָאד טייטש סע -- |

 !רַאה ןיז ןּופ טנעה יד ןיא טכענק ןײק ןרעפטנע
 :לכײמש ןטּוג ַא טימ ןפּורעגנָא יּבר רעד ךיז טָאה

 ןײז ּוצ טגָאזעג טָאה סָאװ ,טכענק ַא ןגעװ טײג סע --

 ןײד ּביל ּבָאה ךיא ,ריד ןּופ ןײגקעװַא טשינ ליװ ךיא, ; רַאה

 .י42! ריד טימ טוג רימ ןיא סע ןוא זיוה

 ידרָאּב רעצרַאװש ןייז ןיא טצכערקענּפָא ןמחנ 'ר טָאה

 :יּבר רעד יװ ןרָאװעג-ךיילּב ױזַא ןיא ןּוא ןײרַא

 ןײק טשינ ךָאד עז ךיא ,טכענק רעד זיא ּואװ --

 1 טכענק

 רעיא ּפָארַאטמענ ,ןמחנ 'ר ,טכענק רעד ןיב ךיא -

 | .קיסַאּפי

 רעד ףױא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה לאיחי 'ר יּבר רעד ןּוא

 ןּוא רופיּכ:םוי יװ ,ּבוטש:ןיד תיּב ןייז ןיא ריט רעד ייּב דרע

 קיסַאּפ ןיז טימ ןקור ןײז ףיא ןגָאלשעג םיא טָאה ןמחנ 'ר

 . יּברעד טָאה יּבר רעד ןּוא קעלש עטכײל קיסיירד:ןּוא:ןיינ:

 ;פיוא םיא טָאה ןמחנ 'ר .טּפַאלקעג ךיז ץרַאה ןיא ,טגָאזעג:יודו

 ןּוא לּוטש רעד ףיוא םיא טצעזעגקעװַא ,דרע רעד ןופ ןּביױהעג

 ןענעז ןרערט יד םירָאװ .טזָאלרַאפ ּבוטש סניּבר םעד קנילפ

 ,לדרעּב ץוַאװש ןײז ןיא ןגיוא עניילק ענייז ןופ ןפָאלעג םיא

 | | - ,ןײרַא
 ,טסײרטעג טליפעג יּבר רעד ךיז טָאה תוקלמ יד ךָאנ

 טָאה רע .טגװַאדעג.בירעמ ןיש רע טָאה ץרַאה טכײל ַא טימי

 ,ןפַאשַאּב טָאג םיא טָאה טסײג םעײנ ַא ןַא ,טליפעג טושּפי

 ןיש ,רעטעּפש םיא טָאה לאירזע 'ר שמש רעד ןעװ

 .נירט וצ טכַארּבעגנײרַא ךלימ עסיײה לּפעט סָאד ,בירעמ ךָאנ

 ךיז טשיװ יּבר רעד יװ ,ןעזעג רע טָאה ,תינעּת ןכָאנ ןעקי

 ַא יװ ,ןגױא ענײז סיוא ןרערט יד לכיט ןטרילָאק ןטימ סיוא

 יעג רע טָאה ,ןגָאלשסיױא ןכָאנ טסיירטעג טָאה ןעמ סָאװ ,דניקי

 ,3/ ,ךיי=םיליהּת רעד ,שֵא םולש
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 טממסאאהיהאגייפ - טאוואשאפ

 .רעוײּבעג טימ ןעילּבעּב ּוצ ןּוא ןעלמַאטש ּוצ תושר ךיז ןעמוונ

 טנָאקעג סעסנָאװ ענײז ךרּוד םיוק טָאה רע סָאװ ,רעטרעװ
 | ; ןעגנערּבסױרַא

 ,ןיוש, :ןסײה טלָאזעג טָאה סָאד 4 ןיו:ש.ש.ש-ש --
 "!גונעג ןיוש

 ּױצ ךָאנרעד ידֹּכ ,ןגידניז ּוצ טּוג ןיא סע ,לאירזע -
 לבימש ןגידנרערט טימ טגָאזעג רע טָאה -- !ןוט:הבושּת ןענָאק
 ןעמ יװ ,יױזַא טקנוּפ ךָאד ןיא סע - .תובהלתה סיורג ןוא

 "רּכ ,םיא טימ ןגֹורּב לסיּבַא ןעמ טרעװ -- ,שפנידירי ַא טָאה

 ..!ןטעּברעּביא םיא טימ ןענָאק ךיז לָאז ןעמ
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 וו לטיּפַאק

 וב עג עס ײװ

 ןּבעל סָאד רעּבָא ,טייצ לקיטש ַא טּבעלעג ךָאנ טָאה רע
 :רהיהמ טשינ ,הלילח ,טָאה רע .ןעװעג-אחינ רעמ טשינ םיא זיא
 סָאד טרעװ תװצמ יד םייקמ טסיּב ּוד ןעװ ,ןּבעל ןפיוא ןעוװעג
 ןפיוא רחרהמ ,הלילח ,טסיּב ּוד ןעוו ןּוא ,הוצמ עטסערג יד ןּבעל
 ןגיא ןייד זיױלּב רָאנ טשינ טסנקיילרַאפ ןּוא ּוטסּואימרַאפ ,ןּבעל
 ,ןרנּוּבעגנָא טסיּב ּוד רעכלעװ טימ ,הריצי עצנַאג יד רָאנ ,ןּבעל
 ךיז טָאה המשנ ןייז רָאנ ..?הלילח ,סָאד רע ןָאק ױזַא:יװ ןּוא
 טייטש סע יװ ױזַא .טָאג ךָאנ ןרָאװעג:גיטשרּוד זיא ,טקנעּברַאּפ-

 רעדעי טעּב םעד ףיוא -- "דיסח לֹּכ ללּפתי הז לע, ;ןּבירשעג
 ,טױט םעד ןעמ טניימ -- טייהנגעלעג רעדעי ייּב ,רעמורפ
 טסלָאז ּוד ;טגָאזעג זיא סע סָאװ ,ןליפרעד ןענָאק לָאז רע ידּכ
 ןייד טימ ןּוא ץרַאה ץנַאג ןייד טימ טָאג ןייד טָאג ןּבָאהיּביל
 ,.,המשנ רעצנַאג

 :ַאּב ּוצ ןעװענ,טניואוועג רע ןיא ןָא;טייהרניק ןייז ןּופ
 ןכלעװ ןיא ,(רודזויּפ) זיוהיעדָאפ ַא רַאפ רָאנ טלעװ יד ןטכַארט
 ןעמ ,ןיכמ ךיז זיא ןעמ ןּוא ליײװ ַא ףיוא רָאנ ךיז טלַאה ןעמ
 ,םייה רעגיּבייא רעד ןיא ןעמּוקּוצנײרַא רָאפ םיא ןיא ךיז טיירג
 ןעװ רעּבָא טניז .טלעוו עטייווצ יד רָאּפ ךיז טימ טלעטש סָאװ
 .ייא יד ןױלּב רָאנ טשינ ןענופעג ךיז ןּבָאה "םייה , רעד ןיא
 ןּופ תילכּת רעד ,ןטייקגילעזטייל עגיּביא יד ןּוא ןתמא עגיּב
 -- ,הקיני יד טּפעש ןעמ ןענַאװנּוּכ ,תורוקמ יד ןּוא ןייז ןצנַאג
 ,ץלַא ןענופעג ךיוא ךיז טָאה טלעװ רעטייװצ רעד ףיוא רָאנ
 סָאדלַא ,ןּבעל םעד ןיא טרעװ ַא םיא רַאפ טַאהעג טָאה סָאװ
 ,רעטּומ ןייז ןּופ תומשנ יד - עטּוג ןּוא ענייש ןּוא ערעייט
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 יי

 טרעהעגפיא טשינ טָאה רע רעכלעװ ךָאנ ,לזייר ּביײװ ןייז ןּופ

 רעד ,רעקצָאק רעד ,רעטָאפ רעד - םייּבר ענייז ,ןעקנעּב ּוצ

 -- תובוט.תודימ טנרעלעגּפָא ךיז טָאה רע ןכלעװ ןופ ,רעקרּואוװ

 רַאפ זיולּב רָאנ טשינ ןעמּוקעגרָאפ טלעװ עטײװצ יד םיא זיא

 ןעמּונעגנָא ךיוא טָאה יז רָאנ ,המשנ ןייז רַאפ םייה עגיטסייג ַא

 ןייז רַאפ "םייה, רענעגיײא א ןופ .ןעמרָאפ עלַאער םיא ייּב

 | ,"ךיא , ןכעלנעזרעּפ
 ןָא טּבעל ,לאיחי 'ר יּבר רעד ,"דיי:םי ליהת; רעד טניז

 ןייז ןּופ "עסיורג, יד ןכלעװ ּבילּוצ ,השא ילּב יורש ּבײװ ַא

 ףױא ןטעּבעג רע טָאה ,טַאהעג;לּביארַאפ םיא ףױוא ןּבָאה רוד

 טָאג זַא ,וּתעשּב םולשה:וילע רעטָאפ ןייז סָאװ ,הליפּת יד ךיז |

 .עג םיא טָאה טָאג ןּוא ..ןקז ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ םיא לָאז |

 גידתמא ןיא רע ןּוא ןרָאװעג:םיוקמ ןיא הליפּת ןייז ,ןפלָאה

 .עג זיא רע ,ןפלָאהעג םיא טָאה טָאג .תונלז ןיא ןלַאפעגנײרַא

 ."ןויסנ ןדעי, ןּופ ןּוא "שינעפערט, רעדעי ןּופ ןטיהעגסיוא ןרָאװ

 ..ןַאמ רעטלַא ןָא ןעוועג טושּפ זיא רעי

 זיא יז ,בייװ ַא ןּופ עעדיא יד) ללכּב השא יד רעּבָא

 םירָאװ .הניכשה תניחבּב ,ןּבײרש םירפס עגילייה יד יװ ךָאד

 טּוט סָאװ ,גּויז םעד ךרּוד קידצ םּוצ רָאנ ךָאד טמּוק הניכש יד

 לָאמטסנעד !השא ןַא ןָא ?ןילַא זיא רע ןעװ ,קידצ רעד רעּבָא

 יר םירָאװ) טייקכעלנעזרעּפ עצנַאג ןייק טשינ ךָאד רע זיא

 ,רעגיצנייא רעד טשינ זיא שטנעמ ןּופ טייקכעלנעזרעּפ עצנַאג

 ,("םתוא ארּב הבקנו רכז,;ןּבירעעג ךָאד טייטש סע יװ ,רָאּפ יד רָאנ

 יד ךיז טפעהַאּב ,ּביװ ַא ןָא ןײלַא זיא קידצ רעד ןעװ תעשּב רָאצ

 טדניּברַאפ יז ,ּבײװ סָאד םיא טערטרַאפ יז ,קידצ ןיא הניכש

 ןייז טשינ לָאז רע ידּכ ,ּפָא טשינ םיא טזָאל ןּוא םיא טימ ךיז

 וצ ןעמּוק ןָאק רעכלעװ ,ןילַא ,טדײשעגּפָא ןּוא טזָאליַאּכ

 רע לָאמ סעדעי יװ ,טליפעג לאיחי טָאה .ןעקנַאדעג עטכעלש

 .ןטכיירט הניכש יד םיא ּוצ טמּוק ,טזָאלרַאפ ןּוא ןײלַא זיא

 טימ ּפַאק ןייז רעּביא ןּפַאלק ןּבױט יװ ,טרעהעג רע טָאה לָאמַא

 ןטלָאװ עסיז תולוק יװ ,טרעהעג רע טָאה לָאמַא .ןעלגילפ ערעייז

 ןיא ,תוצח ייּב טכענ עטעּפש יד ןיא .םיא רַאפ טנָאלקעג ךיז

 ;רַאפ ןּוא סיוא ךיז טסיג המשנ יד ןעװ ,דסח ןֹופ ןהעש יד

 ןופ תוקיתמ רַאפ ןּוא לארשי ןּופ ןגילייה םעד ךָאנ ךיז טקנעּב
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 ,זַאטסקע ןטשלחרַאפ ַא ןיא קעװַא רע . טלַאפ טפַאשקנעּב רעד

 ,םּורַא םיא טמענ קַאמשעג רערשּכ ,רערעייט ַא יװ ,טליפרעד ןּוא

 ןענצז סָאד .םיא ּוצ ןעמּוקעג ןטלָאװ ןדעןג ןֹּופ תוחיר עלַא יװ

 ,הרש עמַאמ רעגילייה רעד ןּופ ןקַאמשעג ענייש יד ןעוװעג

 עטּוג רעּביא;טיש ןּוא ןדעףג ןּופ לעװש רעד ףיא טציז סָאװ

 עסיז ערעייז ידּכ ,רערעדנַא רעד ןיא ּפיז ןייא ןּופ רעצכעטיירק

 יד ןּופ רעצרעה יד ןקיװקרעד ןוא ןייגפיוא ןלָאז ןקַאמשעג

 +טסנעד .ןויצ ךָאנ ןרעיורט סָאװ ,ןשטנעמ עלעדייא ,עטשלחרַאפ

 שממ ּפָאק ןייז ןצישַאּב ןעלגילפ יװ ,טליפרעד רע טָאה לָאמ

 ,טלַאטשעג לדייא ןַא רעייז םיא ּוצ ןזיװַאּב ךיז טָאה סע ןּוא

 ןּוא ,ןרעיילש עלעקנּוט ןיא טליהרַאפ ןעוועג ןצנַאגניא זיא סָאװ

 עריא רעטנּוא םּורַא םיא טמענ יז זַא ,שממ טליֿפעג טָאה רע

 סָאד ןּוא טײקמירַאװ סָאד טליפרעד שממ טָאה רע .טנעה-לגילפ

 יײרעפַא ןרעיילש עריא רעטנּוא ןּופ ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,טייקסיז

 רעיורט ןיא ןלַאּפעגנײרַא זיא רע טניז ,טײצ עטצעל יד רעּבָא

 יז טָאה ,טלעװ רעד ןּופ טײקזייּב ןּוא טייקנסירעצ רעד ּבילּוצ

 ,טסּואװַאּב זיא סע יװ ױזַא ,לייװ .ןזיװַאּב טשינ רעמ םיא ּוצ ךיז'

 ,טָאה רע לייװ ןּוא ,דיירפ ךרּוד שטנעמ ןפיוא הניכש יד רָאנ טּורי

 עכיה ןיא סָאװ ,טלעװ רעד ףיא טדערעגסיוא סטכעלש ,הלילח

 -ד טשינ ןּוא ןעװעג:הזבמ יז ןּוא םלוע-לש:ונוּבר ןּופ הריצי:

 .עג ריא טימ ןעמַאזּוצ רע זיא םעד ּבילּוצ ,תוכז:ףּכל ןעװענ-

 רע סָאװ ,םעד טימ ןעמַאזּוצ טלַאפ טשנעמ רעד םירָאװ ,ןלָאפ

 יי ר .,.טפרַאװ

 +לשיונוּבר ןטימ ןטעּבעגרעּביא ךיז טָאה רע יװ ,םעדכָאנ

 .טלעװ רעד טימ ןטעּברעּביא טלָאװעג ךיױא ךיז רע טָאה ,םלוע

 ,שמש ןייז טימ דלעפ ןיא ןגרָאמירפ ןדעי ןײגסױרַא טנעלפ רע

 ַא ךיז ןענרעלּוצּפָא ,ןעװעג זיא טייהניואוועג ןייז :װ ,ידּכ

 ןעזרעד רע טָאה .הריש ןגָאז ייז יװ ,ךעלעגייפ יד ןּופ רסומ

 ינָאל עטיירּב יד רעּביא טײרּפשעגסױא טגיל יז יװ ,טלעװ יד

 יד ןיא ןעװעג ןיש זיא סע ,טָאטש רעד רעסױא ןסיורד ,סעק

 ןּופ ןעמּונעגּפָארַא טַאהעג ןיוש טָאה שטנעמ רעד ןּוא געט-לולא

 ."עג ןענעז ,תוריּפ יד רעדעס יד ןּופ ,תואובּת יד רעדלעפ יד

 טָאה סָאװ ,המהּב ַא יװ עטעּברַאעגסױא ,עדימ רעדלעפ יד ןגעל

 ,טרעגַאּב ןּוא תיּבלעּב םעד ןּבעגעגרעּביא ךָאי ןצנַאג ריא
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 רעד ןּופ ךַאלפרעּבױא יד ,ןעּורּוצסױא ןּוא ןגייַלּוצקעװַא ךיז ,ךעּבענ
 טָאה ןעמ סָאװ ,רעּבירג עסיורג טימ טקעדַאּב ןעװעג זיא דרע
 .ףיר טָאה יז סָאװ ,ןעמּונעגסױרַא סעילּפָאטרַאק יד ריא ןּופ
 .נַא ןּופ .רעטניװ ןפיוא שטנעמ ןרַאפ ךיוּב ריא ןיא טכַאמעג
 ,עג יז ןענעז ,ןּבָארגעגסױא סעקירֹוּב ןעמ טָאה רעדלעפ ערעד
 ,ןײלַא דרע יד ןּוא .טישעגנָא עפשּב ,סעּפּוק עלּופ ןיא ןגעל
 טָאה יז ןּוא ןסירעגפיוא ןּוא טלַארּפעגפױא ןעװעג זיא ,ךעּבעג
 ךיז ןּופ טָאה סָאװ ,עטלַא ןַא עמַאמ ַא ,לידבהל ,יװ ןעזעגסיוא
 רעדניק עריא רַאפ תוחוּכ עטצעל עריא ,םעטָא ןטצעל םעד
 .יזעגסױא ּוצ ןעװעג:ןכילגעג ןענעז רעדלעפ עריא .ןּבעגעגּפָא
 ןיש ךיז ןּופ ןּפָארט ןטצעל םעד ןּבָאה סָאװ ,ןטסירּב ענעג
 רַאּפ ,לאיחי 'ר יּבר רעד ,טמעשרַאפ ךיז רע טָאה ,ןּבעגעגסױרַא
 רע ןּוא טדערעג תוליכר ריא ףױא טָאה רע סָאװ ,דרע רעד
 :שמש ןייז ּוצ טגָאזעג טָאה

 ,עג סטָאג םייקמ ןזיא דרע יד יװ ,לאירזע 'ר ,טעז --
 טרעטַאמעגסיוא ןּוא דימ יװ ,טעז .ןרענרעד ּוצ ןשטנעמ יד ,טָאּב
 רעד ךיז ףרַאדַאּב ריא ןּופ .הדובע סטָאג ןֹופ ,ךעּבענ ,זיא יז
 :ןעניד ּוצ םלוע.לשיונוּבר םעד יװ רסּומ ַא ןעמענּפָארַא שסנעמ
 סָאװ ,המשנ ןייק טשינ טָאה ןּוא עמּוטש ַא ןיא יז ,ךָאד;המ
 .לש-ונוּבר םעד ױזַא טניד יז ,לעמלמ םיהלא ןמ קלח ַא זיא
 ףױא ּבָאה ,רעגידניז ,ךיא ןּוא !שטנעמ ַא ךָאנ ןּכש:לּכמ ,םלוע
 ,ץרַאה ןיימ ןיא ןעװעג-הזבמ יז ןּוא טדערעגסיוא:תוליכר ריא

 יז ּוצ טָאה ןּוא רעדלעפ יד ּוצ טדנעװעג ךיז רע םָאה
 ; טגָאזעג

 בָאה ךיא סָאװ ,רעדלעפ ערשּכ ריא ,לחומ רימ טייז --
 סָאװ ,ררע עטּוג ,לחומ רימ ייז .טדערעג סטכעלש ךייא ףיוא
 .ןעוועג:שייבמ ךיד ּבָאה ךיא

 ;טגָאזעג ןּוא טדנעװעג ךיז רע טָאה טלעװ רעד ּוצ ןּוא
 טוג יװ ,טסיּב ּוד ןייש יװ !טלעװ ,ריד ןגרָאמ:טּוג --

 סיילפ ַאזַא טימ הוצמ סטָאג םייקמ טסיּב ֹוד סָאװ ,טסיּב וד
 ! ןרָאװעג-טגָאזעג ןלאיהי ףיוא יאוולה ,קשח ןוא

 טלעװ רעד טימ טכַאמעג-םולש רע טָאה ןָא-לָגמטסנעד ןופ
 ,.ןזיװַאּב םיא ּוצ רעדיװ ךיז טָאה הניכש יד ןוא
 ײד יה ,דרע יד יװ טליפעג ױזַא ךיז טָאה רע רעּבָא -
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 :עגסיוא ,טעּברַאעגסױא ,רעמּוז ןפייר ןרעװש םעד ךָאנ סעקנַאל

 יור ךָאנ טקנעּבעג טָאה רע ןּוא םיא ןּופ תוחוּכ עלַא ןגיוצ

 ,המשנ ןייז ןעװעג:גינעטרעטנּוא ןזיא סָאװ ,רעּכרעק ןײז
 טנָאקעג טָאה רע סָאװ ,תיּב:.לעּב ןײז טנּוה רעײרטעג ַא יװ

 טַאהעג ךָאד טָאה -- טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,םיא טימ ןכאמ
 לאיחי ליפיו ,"טײקגידנעטשטסּבלעז, עסיװעג ַא ןטלַאהעגנײא
 ךרוד ,ןטסַאפ געט עגנַאל ךרּוד טגינײּפעגסױא טשינ םיא טָאש

 ּבײל ןייז ףיוא קַאז ןעױר ַא ןגָארט ךרוד ,ןייז-ףיוא טכענ עצנַאג

 טָאה - ,ןעור סעּברַא ףיוא םיא ןגיל רעדָא דמעה ןרעטנוא

 :סיוא ,ןצנַאגניא רעּפרעק ןייז ןכערּבעצ טנָאקעג טשינ ךָאד רע

 טעילעקס ןצנַאג םעד טָאה ןעמ ןזַא ,קעטש ַא יװ טראדעג

 ,יֹוזַא טיוה ןייז ןּופ סױרַא ךיז טדײנש רע יװ ,ןעזעגסױרַא

 טשינ ,ןעזעג שממ ןעמ טָאה ,יּבר רעד ,ןסעגעג טָאה רע ןעװ זַא
 ןייז ןּופ לטנעװ-ןייּב םעד ךרּוד ךרודָא-טײג סיּב רעדעי יװ רָאנ
 ףּוג ןייז ןיא ךָאד .קנּורט ןדעי ּוליִפֲא רָאנ ,טיוה ןּוא לגרָאג

 ןּבָאה ןרעדָא ענײז ,ץלַא ןטלַאהּוצסיױא גּונעג קרַאטש ןעװעג

 .געװַאּב עשירּוהּב ַא ,טלדנַאװרַאפ ןלוקסומ ענעלָאטש ןיא ךיז

 טײװ.ןלײמ טנָאקעג טָאה רע ,סיפ ענייז ףיוא טכײל ,טײקכעל
 ןיא טַאהעג חוּכ ןסיורג ַא ,ןרָאװעג;דימ טשינ ןזיא ןּוא ןײג

 ,טמירעג ךיז רע טָאה לָאמנײא טשינ ,טנעה עטרילוקסּומ ענייז

 טימ קַאז ַא ןּפעלש טנָאקעג טנײה ךַאנ ךיוא טלָאװ רע זַא
 .טשינ עקַאט סע טָאה רע סָאװ ,סעצײלּפ יד ףיוא לפָאטרַאק

 ןיא טכַאנײּב ץלָאה טּכעלשעג טָאה רע ,ךיױא ןיטעג לָאמנײא

 ןעקנַאדרַאפ ּוצ טַאהעג רע טָאה סָאד ,,ןײרַא-ןּבּוטש עמירָא

 ףיוא ךס ַא ןענּופעג ךיז טָאה רע ןעװ ,ןרָאי עשילגניי ענייז

 ,,,רעפרעד יד רעּביא קעּפ יד טימ גידנעײגמּורַא ,טפּול רעיירפ רעד
 ּואװ ,הוקמ רעד ןיא תוליבט עטּפָא יד ּבילּוצ ,רעּבָא סנטצעל
 טָאה ,רעסַאװ ןטלַאק ןיא טכַארּברַאפ געט עצנַאג ןיוש טָאה רע

 יד ןיא .ןענעקרעד ּוצ ןבעג ּוצ ןּבױהעגנָא טײקטלַא יד ךיז

 רעסַאװ סָאד טלַאק יװ .טרַאעג טשינ םיא סע טָאה ןרָאי עגנוי

 :ןײק טָאה רע - געט-רעטניװ יד ןיא וליּפֲא ,ןעװעג טשינ זיא
 םיא רַאפ לָאז רע ןַא ,ןקעװפיוא רעדעּב םעד טזָאלעג טשינ לָאמ
 רע .ריא ןיא ןכָארקעגנײרַא רע ןיא -- ןצײהנײיא הוקמ יד

 טמירַאװרעד ןּוא ןּוטעגנָא ךיז קנילפ ,רעגידנרעטיצ ַא סױרַא זיא
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 'םיא טָאה סע ןּוא ..תוצח םיּב "לבב תורהנ לע, ןַא טימ ךיז

 ,ןרָאי עגנּוי יד ןיא טשינ ןעד רע טָאה .טדַאשעג טשינרָאג
 ןּוא טקַאהעגפיױא ךייט ןּופ ןייא סָאד ,ּוליּפַא טבש ןיא לָאמלייט

 רעּפרעק ןייז ,טצּונַאּב הליבט סלַא רעסַאװ עטלַאק-זייא סָאד

 .גײא ךָאנרעד ךיז טָאה רע .ןגָארטרעּביא טנָאקעג גנידלַא טָאה
 .תובהלתה טימ ךיז טמירַאװעגנָא ןּוא ץלעּפ ןּפָאש ןיא טלקיװעג

 ןיא טעװעטיַאהרַאפ ןרָאװעג ןיא רעּפרעק ןײז ,ןענעװַאד םייּב
 ,לָאטש טרַאה יװ ,ןעװַארּפ:הוקמ ןטלַאק ןּופ ,טלעק ןּופ רעייפ

 לאיחי סָאװ ,תוליבט עטפָא יד ןּבָאה רעּבָא סנטצעל

 ךןרעמַאה ּוצ ןּביױהעגנָא ,טכענ עטלַאק יד ןיא ןעמונעג טָאה

 .יןעװעגירבוג םיא ןּבָאה יז ןיּב ,רעּפרעק םענרעלָאטש ןייז
 ,ןדרי םייּב ןדמַאז עסייה יד ןּופ ,ןטייצ סמייסא יד ןּופ

 ?רעּביא הליבט יד ײז ןּבָאה תרנּכ םייּב ןלַאװק עסייה יד ןּופ

 ןייק ָאטשינ ןיא סע .ןיעסַאװ;לסײװ עטלַאק יד ּוצ ןגָארטענ

 ,םּורַא שטנעמ םעד ןעלגניר סָאװ ,ןפירגַאּב:אמט יד ןּופ רועיש

 ףעד ןיא ךָאנ רעמ רָאנ ,טלעװ רעלַאער רעד ןיא רָאנ טשינ

 ףעדעי רַאפ ,..אמטמ ןיא קנַאדעג רעטכעלש רעדעי ,הבשחמ

 ןײג טזּומעג ןעמ סטָאה ארוּבהיתדובע רעדעי רַאפ ,הליפּת

 ןיא ןעניד ןלעװ:תרנּכ עגיטכיל עױלּב יד טָאטשנָא רָאנ ,הליבט

 לּבַא ,הוקמ ןסיײה סָאװ ,רעּבירג עפיט יד טעטש עשילױּפ יד

 ףעד רַאפ דָאֹּב ַא רעמ ןיא סע .רעסַאװ גיסילפּוצ טָאה יז
 טרעװ רע ,הּברדַא - רעּפרעק רעד ,רעּפרעק ןרַאפ יו המשנ

 ,,רעניר הליבט רעד ןיפ טשינ
 טשינ שטנעמ רעד ןעד טּבעל !ףיורעד טקּוק רעװ רָאנ

 רעלַאער ןײז ןיא יװ רעטדערעגנײא ןיז ןיא רעפיט ליפ

 ןעירטעג ןייז ,לאיחי 'ר יּבר רעד ,ףױא רע טקעװ -- !טלעװ

 ףיט ןייז רעטניה למירד ןטעבנגעג ןיא טכַאװ רעכלעו ,שמש
 ?אירזע 'ר רעטְלַא רעד .שיט ןפיוא רפס ַא ײּב קנַאּב ַא ףיוא
 .הוקמ ןיא ןיּבר םעד טריפ ןּוא ּפמָאל-טפַאנ םעד ןָא-טדניצ
 ?אירזע ,ןײרַא-ּבּור ןיא ןגײטשוצּפָארַא ןּפערט גיצרעפ .ןײרַא
 +גורַאןּפערט יד רעטמַאל רעד טימ ןיּבו םעד וליפַא טײלגַאּב
 ליו רע ,יּבר רעד ,ןיטש רע טּבײלּב ּפערט יד ןטימ ןיא .רעט

 .ּתֹונוּכ יד ןיא םיא טרעטש סע ,ןטײלגַאַּב םיא לָאז ןעמ ,טשינ
 ףעטמַאל רעד טימ טײטש שמש רעד ןעװ ,הליבט רעד ייּב
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 לָאז רע ידּכ ,ןײלַא ןַײז תהליבט רעד יײיּב ליו רע ,יײּברעד

 טײטש טכענלולא עטלאק יד ןיא .ןייז:ןויּפמ רעסעּב ןענַאק ךיז
 ,טשינ םיא טרַא טײקטלַאק יד ,רעסַאװ ןיא זלַאה םוצ זיּב רע

 ,לָאמ ליפזַא ,רעטנּוא ךיז רע טקּוט לָאמ גיצנָאװצ.ןּוא.סקעז
 ףעטנּוא-קּוט ןדעי ייּב ןּוא ,ןעמָאנ סטָאג טפערטַאּב סע ליפיוו

 זַא ,רע טליפרעד גנילצולּפ ,ןװּכתמ סָאװ:סעּפע ךיז רע זיא
 ,ןגױא יד טשינ ,ּפָאק רעד טשינ ,ןיינ .םיא טלדניװש ּפַאק רעד

 ןיק טשינ ןיא סע .םיא םּורַא ךיז טײרד טלעװ עצנַאג יד

 ןעירפ ַא ףיוא ךיז טניפעג רע ,ךיז טניפעג רע ּואװ ,הוקמ

 שירפ ױזַא ןיא ןָארג סָאד ,טייצירעמוז זיא סע ,דלעפ םעניײג

 טעז רע ןּוא ,יוט טימ טקעדַאּב ,ךיוה יוזא .ןּוא ןירג ױזַא ןּוא
 זַא ,טסּואװעג טשינוָאג טָאה רע - ךלהמ ןטײװ ַאזַא ףיוא
 ױלּב ַא ךיז טסיג טרָאד ןּוא ,טײװ ױזַא ןעז ןָאק שטנעמ רעד
 ןרערט עשידײ רעטױל סיוא טלָאװ סע יװ ,ןייר יױזַא לרעסַאװ

 טרעד רע ,ָא !לרעסַאװ ןיא טרָאד טײטש רעװ ןוא ,ןענַאטשַאּב

 ַא ןעװעג ךָאנ ויא יז תעשּב ,לזײר ּבײװ ןײז - יז טנעק

 ןיא ןסקַאװ סָאװ ,סרעשטיװק עכיוה ןשיװצ טייטש יז ,לדיימ
 רַאנ ,ןָא;טּבײרט יז סָאװ ,זנעג עריא ןשיװצ טייטש יז ,-עסַאװ

 ?עג טשינ לָאמנײק ךָאנ טָאה רע ,סיײװ יוזַא ןענעז ןנעג עריא

 :סײװ ַאזַא זַא ,טסּואװעג טשינרָאג טָאה רע ,טײקסײװ ַאזַא ןעז

 סע יװ ,שממ עקַאט - אצמנּב ןּוא ךעלגעמ  רָאג ןיא טייק

 טָאה רע ."לָאװ ענעשַאװעג יװ, ןּוא "יינש יװ סײװ, :טַײטש
 -ןיּכתמ ךיז רע טָאה םעד ףיוא .םעד ןגעװ טרעלקעג עקַאט

 עראּבטכרופ, יד ּוצ ןעגנַאגעג ךָאד זיא סע םירָאװ .,ןעװעג

 סלזײר סָאװ ,רעּבירעד טדיירפעג רעײז ךיז טָאה רע ןּוא "געט

 רעּבכירעד ױזַא ךיז טדיירפ רע יװ רָאנ ,.סײװ ױזַא ןענעז ןנעג

 טגלָאפ רע .ןײגנײרַא רעסַאװ ןיא לָאז רע ,שממ םיא יז טפּור
 וצ ,ןיגּוצ ריא ּוצ ליװ ןּוא ריא ּוצ טירט ַא ןיש טוט ןּוא יִז

 ,ארֹומ רע טָאה ָאד ןּוא .טשינ ןָאק רע ןּוא - זנעג עסײװ יד

 ךיז טָאה ּפָאק רעד םירָאװ ,ןלַאפמּוא טשינ ,הלילח ,לָאז רע ןַא

 ןגױא יד רַאֿפ טלדניװשעג םיא טָאה סע ןּוא טײרדעג םיא
 *!לאירזע !לאירזע, :ןפּורעג רע טָאה

 ,לאירזע רעטלַא רעד .ןפּור טפרַאדַאּב טשינ םיא טָאה רע

 רע ןיא ,רעטמַאל רעד טימ טגָאירַאפ םיא טָאה יּבר רעד זַא
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 .עגרעטנורַא זיא רע ,ּפערט יד ןופ ןטערטעגּפָא טשינ ךָאד
 ןעז טשינ םיא לָאז יּבר רעד ידּכ ,הוקמ רעד ּוצ זיּב ןכָארק
 טּוג ןוא עטָאּפַאק רעד רעטנוא ןטלַאהַאּב רע טָאה רעטמַאל יד

 ןיא יּבר רעד ןַא ,טסואװעג ךָאד טָאה רע לייװ ,טעטכַאּבָאַאּב
 רעד יװ ןעװעג.רעטלע ליפ ןיא רע שטָאכ ,ןעמעלַא טימ טשיג
 ןוטעג.ןײרַא-גנורּפש ַא רֹחֹּב ַא יװ רע ןיא  ,יּבר
 ןּופ טעּפמיא ןצנַאג ןטימ ןּוא ,רערײלק יד ןיא רעסַאװ ןיא
 ,עג םיא רע טָאה ןיּבר םוצ עּביל ןיא טײהנּבעגעגרעּביא ןייז

 יװ ,הוקמ ןופ ןגָארטעגסױרַא ןּוא טנעה יד ףיוא ּפַאכ ַא ןּבעג
 קנילפ ,ךיהרעדניא םיא טכַארּבעג ,?לגנײי ןײלק ַא טגָארט ןעמ
 ינומ םיא ןעמּונעג ןּוא רעדײלק יד םיא ףױא ןפרָאװעגפױרַא

 ןיא סע ,טפרַאדַאּב טשינ םיא רע טָאה ןרעטנימ רעּבָא ,ןרעט
 ןיִּבר םעד ןיא סָאװ ,טײקכַאװש ץלַאטנעמָאמ ַא ןעװעג רָאנ
 רעװש ,טגיאורַאּב ןצנַאגניא ןיש ךיז רע טָאה טציא ,ןלַאפַאּב
 ענייז ,גידנעמַאלפ טיור ןעװעג ןיא םינּפ ןײז טּפעשעג םעטָא

 .עג ךיז טָאה סע ןּוא גיטכיל ןיא ןעוװעגיסיורג ןענעז ןגױא

 רע .החמש-אלמ ןיא יּבר רעד זַא ,לאירזע ןטלַא םעד טכַאד

 טָאה רע זַא ,רעטעּפש רָאנ ,םעט םעד ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה

 ףיוא טנעלעגנָא ,טנַאה רעד ןיא רעטמאל רעד טימ ןיּבר םעד

 יּבר רעד טָאה ,לּביטש ןײז ןיא טכַארּבעג ,סעצײלּפ ענײז
 : שמש ןײיז ּוצ טגָאועג

 יוגֹוְּבִר ןטימ ןטעּבסױא ךיז ןלעװ רימ .,לאירזע 'ר --
 / ףמיס ַא ּבָאה ךיא - ,רָאי טּוג ַא ףליה םמלֹוע-לש
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 םלעװ יד ששינג ןּופ ערעל יד

 ,העימש יד הנידמ רעד רעּביא ןגָארלעג ךיז טָאה סע
 .טײג סע -- ,ןרָאװעג;קנארק םּויּפאר זיא "דיי;םיליהּת, רעד זַא
 .הבישי רעד ןּוא הלעמ:לש:הבישי רעד ןשיװצ המחלמ ַא ןָא
 -עג םיא ןענעז ,..טלָאװעג םיא טָאה יז ןּופ רעדעי .הטמלש
 ןיא ןשטנעמ ענדָאמ ,םיחרוא ענדָאמ ןייז;:הלוח:רקבמ ןעמּוק
 :םיליהּת, םייּב עצװענָאי ןיא ןפערטּוצנָא ןעװעג טניואװעג ןעמי
 עסיורג ,ןעזעג טַאהעג טשינ ךָאנ ןעמ טָאה עכלעזַא רָאנ ,"דײ
 םעד ןעװעג טשינ ןענעז םידיגנ עסיורג רעדָא טינּבר ,רענרעל
 סיוא ןענַאטשַאּב ןענעז רעגנעהנָא ענײז ,םידיסח סלאיחי ןיּבר
 ּוצ ןעמּוקעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ענײלק ,טײלעמירָא רעטױל
 עפיט ןייק ,ןטױנ עכעלגעט-גָאט טימ ,תושקּב ענײלק טימ םיא
 ןענעז תורוּת עניײז ,שיט םייּב טגָאזעג טשינ רע טָאה ךעלטשּפ
 ךיז רעדָא ,םיליהת ןיא קּוסּפ ַא ןשטײטסיוא ןּופ ןענַאטשַאּב
 טָאה רע עכלעװ ,ךָאװ רעד ןּופ הרדס רעד ףיוא טלעטשענּפָא
 ַא ןּוא עלהדגַא ןַא טימ טשטײטרַאפ ןפוא-שרדמ ַא ףױא
 זיא סע יװ ,םירפס.רסּומ עשידיי יד ןּופ ןיז ןיא ,עלהשעמ שידיסח:
 יניילק ,תוכאלמ:ילעּב .שטנעמ ןטסָארּפ םעד רַאפ טסַאּפעגּוצ
 .שיכ ענײז ןעװעג ןענעז םיחרוא עגידנעײגכרּודַא ,רעלדנעה
 .לָאמ עגידתּבש עניז טלײטעג טָאה רע עכלעװ טימ ,סרעציז
 ,תמא ,םיא ּוצ ןרָאפ ּוצ סָאװ ןעװעג טשינ ךָאד זיא ;ןטײצ
 ענעדייז ַא טייצ-ּוצ-טייצ ןּופ טעשזדנָאלּברַאפ לָאמַא ךיז טָאה סע
 ןיד ַא ,לּבר ןילק ַא ,שיט ןיז ייּב למײרטש ַא טימ עצעּפישז
 עצװענָאי ןײק ןעמיוקעגּפָארַא ןיא לטעטש גידנּבענרעד ַא ןופ
 ךיז ןּבָאה סע ,ןגָאזיםיליהּת ןייז ןרעה ןיּבר םּוצ תּבש ףיױוא
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 !ענעז סָאװ ,םידיסח רעקצָאק עטלַא עגינייא ןענּופעג ךיוא ּוליִפֲא

 רעכעה טײטש ןגָאז.םיליהּת רעצװענָאי, ,עצװענָאי ןייק ןעמוקעג

 ןגָא;םיליהּת סָאד .טגָאזעג ײז ןּבָאה -- "!תונדמל רערעג ןופ

 םש ןסיורג ַא לָאמטסנעד טַאהעג ןיוש טָאה לאיחי 'ר ןיּבר ןּופ

 ,טלעװ רעד רעּביא

 ץנײג ַא ןעװעג רָאג ןענעז םיברוקמ עתמא ענייז רָאנ

 ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,םיחרוא עֹמירָא ,עטסָארּפ :טרָאס רערעדנַא

 +עװעג ברקמ רעײז טָאה יִּבר רעד עכלעװ ,תּבש ףיוא םיא ּוצ

 ,לרעדינש רענילכַאשז סָאד ,לשמל ןעװעג ןיא ייז ןּופ רענייא

 זַא רָאנ יװ ,רעמ םיא ןּופ טסּואװעג טשינרָאג טָאה ןעמ סָאװ

 סיורג רעיז םיא ןעמ טָאה ךָאד ,רעדינש רעטסָארּפ ַא זיא רע

 ,לרעדיינש רענילכַאשז סָאד ,ןזיװַאּב ךיז טָאה רע ןעװ ,ןטלַאהעג

 ;רעסַאװ ןּוא לדרעּב רעטיש ַא טימ לדײ ןילק ַא ןעװעג זיא

 ךיא רע .,ןגוּבעגנײא ,טרעקיוהעגניא ןעגנַאגעג ,ןגױא עגיד

 יד ןשיװצ שרדמה-תיּב סניּבר ןּופ ריט רעד ײּב ןענאטשעג

 ןּוא ןפּורסיױרַא ןסייהעג םיא טָאה יּבר רעד רעּבָא ,םיחרוא ערעדנַא

 .ןּוטעגנָא םיא דובּכ סיורג ןּוא ךיז ןּבענ שיט םייּב םיא טצעזעג

 ןיפ רעניא ןיא רע ןַא ,לרעדײנש ןפיוא טגָאזעג טָאה ןעמ

 תוכז סנעמעװ ףױא ,םיקידצ ענעגרָאּברַאפ גיסיײרד-ןּוא .סקעז יד

 ךזא ,םיא ןּופ טסּואװעג רָאנ טָאה ןעמ .טלעװ יד טײטש סע

 טשינ טכיל סָאד לָאמנײק טיײג ןילכַאשז ןיא לּביטש ןייו ןיא

 ןײז ןיא לטכיל ַא טכַאנ רעפיט רעד ןיא טעז ןעמ .סיוא

 איבנה.והילא טכַאנײּב םיא ּוצ טמּוק טרָאד ,ןענערּב רעטסנעֿפ

 רעּבָא ,הרות רעד ןּופ ןשינמײהעג יד םיא טיפ טנרעל ןּוא

 רַאפ טָאה סָאװ ,לרעדינש טסָארּפ ַא ןעװעג רע ןיא גָאטײ

 ,טײנעגרעּביא םיִשּוּבלמ רעדניק עמירָא עשידיי

 ברוקמ רעסיורג ַא ןעװעג זיא לרעדיינש רענילכַאשז סָאד

 טימ יּבר רעד ךיז טָאה ,ןעמּוק טגעלפ רע ןעװ .עצװענָאי ןיאי

 טרָאד ןּבָאה יײז סָאװ ןּוא ןסָאלשעגּפָא לּביטש ןייז .ןיא םיִאְי

 סָאד ,אלימ ,.טשינ רענײק טסייוװ ,ןעװעג;ןקתמ רעדָא טדערעג

 רענילכַאשז יד ןּוא טנעקעג עֶּלַא ןּבָאה לרעדיינש רענילכַאשו/

 ךיוא ןעמּוקעג רעּבָא ןענעז סע .זיא רע רעװ טלייצרעד ןּבָאה:

 סשינ ןוא טנעקעג טשינ טָאה ןעמ סָאװ ,םיא ּוצ ערעדנַא

 .רענײא ןעװעג ןיא ,לשמל ,ױזַא ,ןענעז ײז .רעװ טסּואװעג
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 589 - - ,היייםִלְליִהּת .רעד

 ןעמ ןכלעװ - ,טייציּוצ; :;טייצ ןופ ןיּבר םּוצ ןעמּוק טגעלפ סָאװ-

 רעד, ןפּורעג םיא ןעמ טָאה סָאװרַאפ ."םרּוט רעד, ןפּורעג טָאה !
 ןיז זַא ,רַאד ןּוא ךיוה רעײז ןעװעג זיא רע לײװ {'םרּוט .

 ןלַאה ןטקערטשעגסױא ,ןגנַאל ַא רעײז ףיוא ןסצזעג ןיא ּפָאק -
 טשינ ןָאק רענײק ןכלעװ יצ ,םרּוט ַא יװ ןעזעגסיוא רע טָאה

 ,ןיּבר םּוצ ןעמוקעג לָאמ ןטשרע םּוצ ןיא רע זַא .ןכיירגרעד

 ןיא ןעגנַאגעגנײרַא .ןענעקרעד ּוצ ןּבעגעג טשינ ךיז רע טָאה
 טלעטשעג ןּוא -- ןשטנעמ עגיטרָאד יד ןלייצרעד -- שרדמה-תיב-.

 זיא יּבר רעד ןעװ ,תודּועס-שלש ּוצ תּבש ,ןװױא ןרעטניה ךיז -
 רע ןַא ,טיל ענײז ּוצ טגָאזעג רע טָאה ,שיט םייּב ןסעזעג
 ןװױא ןרעטנוא ןּופ ףיוא;טיג סָאװ ,קַאמשעג ןטּוג ַא טרעה
 ,טרָאד טײטש סע רעװ ,ןקּוקרעטנּורַא ןסיײהעג טָאה רע ןוא
 זיא סָאד רענײא ַארַאפ סָאװ .,טסּואװעג ןיוש ךָאד ןעמ טָאה -

 םיא טָאה יּבר רעד ןּוא שיט םּוצ ןעמּונעג םיא טָאה ןעמ ןוא
 רעד ךָאנ ,טכַאניײּב:תּבש ,טנַאה רעטכער ןייז ןּבענ טצעזעגקעװַא
 ןּבָאה יז ןּוא ןסָאלשעגּפָא םיִא טימ ךיז רע טָאה ,הלדבה רעד

 ןּופ רָאנ .ןעװעג טשינ ןיוש רע ןיא גָאטנּוז ,טדערעג טרָאד

 גנילצולּפ ,טייצ.וצ.טייצ ןּופ ןעמּוק רע טגעלפ ןָא-לָאמטסנעד
 רעײז טמיק ,ךיז טזײװַאּפ רע ןעװ ,לָאמ סעדעי ,ןלַאפּפָארַא

 ,םיא ןטעּב ןּוא עקנַארק ערעײז טימ ןעמַאזּוצ ךיז קלָאפ ליפ
 ,ןשטנעּב ײז ןּוא ײז ףיא טנעה ענײז ןגײלפױרַא לָאז רע זַא
 זַא ,עצװענָאי ןיא טגָאז ןעמ םירָאװ .טשינ סָאד טּוט רע רָאנ
 ,תּושר ןײק טשינ רע טָאה ,"דיי-םיליהּת; רעד טציז סע ּואװ
 רע זַא ,טגָאז ןעמ .טשינ ןעמ טסײװ ,רעכלעזַא ןיא רע רעװ
 .,רע טמּוק לסײװ טייז רענעי ןּופ שזַא ,תומוקמ עטייוו ןּופ טמַאטש

 ןזיװאּב לָאמ גיצנייאניא זיולּב ךיז טָאה רענײא רָאנ
 רעד ךיז טָאה ,ןעמּוקנָא טלָאזעג טָאה רע ןעװ .,עציענָאי ןיא
 ןלאירזע ןעמּונעג ,עטָאּפַאק עגידתּבש יד ןּבעג ןסייהעג יּבר
 ןריצַאּפש ןײגסױרַא לסיּבַא ליװ רע זַא ,טגָאזעג ןוא שמש םעד
 טמּוק ,ױזַא ןעײג יז יװ ,לייװרעד -- .געװ רעמעדָאר ןפיוא
 .עגפיוא ךיז טָאה סָאװ ,סױרַא-ּביױטש ןקלָאװ ןּופ ןגעגטנַא ײז

 - .עילוק ןיא ףױא עקילַאק ַא די ַא - געװ ןפיוא ןּבױה

 םינּפ ַא רָאנ - םלֹוע ןרָאפ שמש לאירוע רעטעפש טלייצרעד

 יעגמּורַא דרָאּב רעצרַאװש ַא טימ ,ּבײל ַא ןּופ טַאהעג רע טָאה
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 דרָאּב רעד ןופ רָאה יד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע זַא ,ןעמונ

 ךיוא ױזַא ןּוא .רעײפ ץרַאװש רָאנ ,רָאה ןייק טשינרָאג ןענעז

 "עג טשינ ךָאנ ךיא ּבָאה ןגױא עסיורג עכלעזַא - ןגיוא ענײז

 ערעװש יד טימ טקעדַאּב ,טערַאמכרַאּפ ןעװעג ןענעז ײז ,ןעז

 עג ךָאד ןיא רע שטָאכ ןוא ..ןעמערּב עטכידעג ןּופ סנדָאֿכ

 טלײצרעד -- סּופ םענרעצלָאה ַא ףיוא ןעגנַאגעג ,םָאל ןעװ

 ַאזַא טימ ,ןעגנַאגעג קנילפ ױזַא רע זיא -- שמש רעד לאירזצ -

 *עג ןעלגילפ טלָאװ רע יװ-ױזַא ,טעּפמיא ַאזַא טימ ,טײקרַאטש

 יּבר רעד ןַא ,ןגָארטעג ןעװעג םיא טלָאװ טניװ רעד ןּוא טַאה

 סָאה ,םענראפ ַאזא טימ ןזײרּפש סנטייװרעדנופ ןעזעג םיא טָאה

 ּוצ ןעגנאגטגוצ רע ןיא ןײלַא ןּוא ןטרַאװ ןסייהעג ךימ רע

 ּוצ טדערעג טָאה יּבר רעד יװ ,ןעזעג שממ ּבָאה ךיא ,םיא

 ,םיא רַאפ ךיז טגיוּבראפ ןּוא דובּכה-תַארי סיורג טימ םיא

 ךיא ּבָאה ,ןרעטיצ ּוצ סיפ:ןוא.טנעה ןּבױהעגנָא רימ ךָאד ןּבָאה

 רימ ,.,זיא סָאד שטנעמ לַאג'ס ַא רַאפ.סָאװ ,ןענַאטשרַאפ ןיוש ךָאד

 ןסימ רעד רָאנ ,ןײרַאיטַאטש ןיא ײרד עלַא ןעגנַאגענ ןענעז

 ןוא יּבר רעד .טגָאיעגרעּביא עדיײּב זנוא טָאה סּופ םענרעצלָאה

 שטָאכ ,ןטלאהניא טירט ענײז טנָאקעג םיוק םיא ןּבָאה ךיא

 םיא טָאה יּבר רעד  .טשינ רע ןּוא סיפ טַאהעג ןּבָאה רימ

 רָאנ ןּבילּבעג רָאנ רע ןיא טכַאנ ןיײא ,ןעמונעגנײרַא ךיז ּוצ

 לָאז ןעמ ןַא ,ןסײהעג יּבר רעד טָאה ערעשטעװ רעד ּוצ

 יתבש ןּוא תּבש וצ יװ ,ןדניצנָא ךעלרעטכײל יד ןיא טכיל

 ןעמ טָאה לגּוק ַא ּוליפַא .טרעשטציװ רעד ּוִצ ןכָאק םילבאמ עגיד

 שממ ןיא ּבָאה שיט םייּב ןּוא .טנכָאװרעדניא ןטײרגנָא טזימעג

 םינּפ ןײז ןוא טנידַאּב םיא טָאה ןײלַא יּבר רעד ּיװ ,ןעזעג

 רעײפ.םא"פ ַא יװ ןעװעג;טױר ןיא ןּוא ןטכױלעג יײּברעד טָאה

 ךרָאּב רעצרַאװש רעד טימ דײײ רעד רָאנ ..החמש רעטיול רַאפ

 ןזיװַאּב לָאמנײא רָאנ ךיז טָאה סופ םענרעצלָאה םעד טימ ןּוא

 .טשינ רעמ
 ןגעלעג זיא לאיחי 'ר יּבו רעד ןעװ ,הבושּת'תּבש ףיוא

 .םיחרוא לָאג'ס עכלעזַא עצװענַאי ןײק ןעמּוקעג ןענעז ,טעּב ןיא

 רענילכַאשז סָאד ,לשמל יװ ,טנעקעג טָאה ןעמ סָאװ ,לײט

 ײז טגעלפ ןעמ סָאװ ,יירד-ייײצ א -צנ ,"םרוט, רעד ,לרעדיײנש

 ,טליאװעג טָאה ןעמ ןּוא עצװענַאי רעביא ןײגכרודַא ןפערט לַאמַא
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 ,"עטלעטשרַאפ, רָאנ ,םיחרוא עטושּפ ןייק טשינ ןענעז סָאד זַא

 ךיז ןּבָאה סָאװ ,טנעקעג טשינרָאג טָאה ןעמ סָאװ ,עכלעזַא ןּוא
 ,עכלעזַא ןעװעג ךיוא ןענעז סע .,ןזיוַאּב לָאמ ןטשרע םּוצ

 ,ןיּבר םּוצ ןעמּוק טפָא ןגעלפ סָאװ ,טנעקעג ָאי טָאה ןעמ סָאװ

 לײװ ,טקּוקעגמּוא יז ףיוא טשינ לָאמנײק ךיז טָאה ןעמ רָאנ

 ,רערָאנש ,םיחרוא עטסָארּפ ןענעז "יז זַא ,טנײמעג טָאה ןעמ
 סָאד טײל .ַארַאפ סָאװ ,ןעזעגניא ןעמ טָאה טציא טשרע

 רעד רָאנ ,ןּבעגעגּפָא דובּכ ליפ ױזַא יז טָאה יּבר רעד ,ןענעז

 ןיא ,ּבײל ַא ןופ םינּפ ןטימ ,דרָאּב רעציַאװש רעד טימ די
 .."ז טימ ןעװעג טשינ

 ךָאד זיא ןעמ ,טרעדנואװעג ךיז ןּבָאה ןשטנעמ:טָאטש יד

 ךיז טָאה רע ,ןיּבר םייּב טײלעמירָא ןעז ּוצ ןעװעג-טניואװעג
 לַאמנײק רָאנ ,יײז טימ טלגנירעגמּורַא ןּבעל עצנַאג סָאד ךָאד

 *נײא ףיוא ןשטנעמ עגידמירוסי ?יפ ױזַא ןעועג טשינ ןעמ טָאה

 *עגּפָא ןּוא ענעסיועגּפָא ,סלּפירק ןּוא סעקילַאק .ןעמַאזּוצ לָאמ

 =-עג ךעלנײװעגרעסױא סעּפע ןּבָאה רעמינּפ ערעײז ,ענעסילש
 ןּבָאה יז ,ןעװעג-קסעתמ סָאװ:סעּפע ייּב ךיז ןּבָאה יז ,,,ןטכיול

 ,ןעמאזּוצ ןעגנַאגעג ןענעז יז .ענדָאמ טריפעגפ'וא ךיוא ךיז

 יעג רעדָא ןגיװשעג ןּוא ןויוא םעד רעטניה ןעמַאזּוצ ןסעזעג

 ,טנעקעג ָאי טָאה ןעמ עכלעװ ,יד ּוליִפֲא ןַא ,ױזַא ,ךיז טעדוס

 ןּבָאה ןיּבר םיּב ןעז ּוצ ןעװעג-טניואװעג ןיִא ןעמ עכלעװ
 ,שרעדנַא ןוי עגסיוא ךיוא ךיז

 ױצ ןּוא טקראטשעג יּבר רעד ךיז טָאה תודּועס.שולש וצ
 שמש ןייז ןפּורעגנײרַא רע טָאה ,גנּורעדנואװרַאֿפ סנעמעלַא
 .ַאקתּבֹע עסײװ יד ןּוטנָא םיא לָאז רע ,ןסײהעג ןּוא לאירזע
 ײז טימ תודיעס.שולש םלוע םּוצ ןײגסױרַא ליװ רע ,עטָאּפ
 .טְקַאּפעג;לופ ןעװעג ןיא שרדמה-תיּב סניבר םעד ,ןטכירּפָא
 ךיא .ןעמּוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענעז עלַא -- םלוע-.טָאטש רעד
 יתּבש ףיוא ןעמוקעגנָא םיִּתּבילעּב ליפ ןענעז דמערפ רעד ןּופ
 ןעמ .ןקָארשרעד ןּוא ןגָאלשעגרעדינ ןעװעג ןענעז עלַא ,הבּושּת
 ןיוש עלַא ןענעז ..ןעשעג טעװ סע סָאװ ,טסּואװעג טשינ טָאה
 ףע טזָאל ןעמעװ ףױא, ,םימותי יװ סנטײצַאּב ןעגנַאגעגמורַא
 עדמערפ יד ּוצרעד ךָאנ ןּוא .טגערפעג ךיז ןעמ טָאה - *זנוא
 שָאה ןעמ סָאװ תּבש ףיױא ןעמּוקעגנָא ןצנעז עכלעװ ,טײל
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 טי יי אאוא

 ןיא זַא ,ןשטנעמ עטסָארּפ ןייק טשינ ןענעז ײז זַא ,טסואװעג

 ןּבָאה ,קידצ ןסױרג ַא ןּופ המשנ ַא לגלונמ ןיא ײז ןופ ןדעי

 '9ג טָאה םלוע רעד .טָאטש רעד ףיוא ןפרָאװעגנָא קערש ַא

 יד ןּוא .הבּושּת-תּבש ןצנַאג ַא ןגָאז.םיליהּת ןייא ןיא ןטלאה

 ןּבָאה ,שרדמה:תיּב ןּופ רעטסנעפ יד רעטגּוא ,ןסיורדניא רעּבייוו

 ןעװעג ןיא סע סָאװ טקּוקעג טשינ ,ןעניײוו ןײא ןיא ןטלַאהעג

 ךיז רָאט ןעמ זַא ,ןגָאזנָא טקישעג  ײז טָאה ןעמ  ןוא תּבש

 זַא ןענײװ ּוצ הריבע ןַא ןיא סע ןּוא ןייז.רעצמ תּבש טשינ

 *רָאג טָאה סע רעּבָא .שפנ:תמגע סיורג ןופרעד טָאה יּבר רעד

 יבר רעד זַא ,טסעומשעג טָאה ןעמ םירָאװ ,ןפלָאהעג טשינ

 סרעה ָאד ןּוא .עטלײצעג ןענעז ןהעש ענײז ןּוא בורח ןיא

 ישולש ּוצ סױרַא;טמּוק ןּוא ןָא ךיז טּוט יּבר רעד זַא ,םיצולּפ

 ָאר טעװ סָאװ ,רעדנּואװ סיורג ןפּורעגסױרַא סע טָאה .תודּועס

 .ןלעטשפיוא ןסיײיהעג ןעמ טָאה שיטיתודועס.שולש םעד ?ןייז

 טשינ ,םיבוט:םימי עסיורג יד ייּב יװ ,שרדמהיתיּב ןיא אקוד

 ןעװעג ךָאד זיא סע ?ײװ ,ּבוטש ןיד.תיּב רענעגײא ןייז ןיא

 רַאֿפ ןסע ןײק ןעװעג סשינ ןיא סע רעּבָא .םלוע רעסיורג ַא

 'עג ןשטנעמיטָאטש יד ןּבָאה .ערה?ןיע ןייק ,םלוע ןסיורג ַאזַא

 ,בוטש ןיא ןענופעג ןּבָאה ײז סָאװ ,ןיּבר םּוצ רעטנּורַא טכַארּב

 ,שיפ ןופ ןטשער ןיא תולה ןּופ ןקע ,תּבש ןּופ טזָאלעגרעּביא

 רעײז ײּברעד ךיז ןּבָאה עכלעװ ,רעּבײװ עמורפ יד ךיוא ױזַא

 סע .סיורג ערה-ןיצ ןָא ןעװעג זיא םלוע רעד םירָאװ .ןעװעג .קסעתמ

 יסיוא ןעװעג ןיוש זיא םלוע רעד ןּוא ןעלקנוט ןּבױהעגנָא ןיוש טָאה

 טכַארּבעגנײרַא ןיּבר ןקנַארק םעד ןעמ טָאה ,ןשיט יד ייּב טצעזעג

 סָאװ םיוק ,ךַאװש ןעװעג זיא רע ,שרדמה .תיּב ןיא סמערָא יד רעטנּוא

 יסיוא םיא ןעמ טָאה ,סיפ יד ףיוא ןטלַאהעג ןיוש ךיז טָאה רע

 ןעמ וַא ,טירּבעג טָאה סנייז םינּכ סָאד .סנשיק טימ טעּבצג

 ,לקנוט רעד ןּופ ,סנטייוװרעדנּופ ןטכײל ןעז טנָאקעג סע טָאה

 ןיא טליהעגמּורַא ןעװעג זיא רע .סױרַא.שרדמה-תיּב ןּופ טייק

 ,סױרַא טײקסײװ סָאד ךיז טָאה ,עטָאּפַאק רעסיײװ רעגידתּבש ןייז

 ןטכיולעג ןּוא טניישעג טָאה ןּוא טײקלקנּוט רעד ןּופ ןעמונעג

 ןסײהעג רע טָאה ךיז ןּבענ ,שינרעטסניט םי םעד ןּופ סױרַא

 רענילכַאשז סָאד ,סעקילַאק רָאְּפ ַא ,םיחרוא ענדָאמ יד ןצעזסיוא

 ,םיא ןּבעג ןסעזעג ןענעז *םערוט, רעכיוה רעד ןּוא לרעדיינש
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 יד ןּופ טנעקעג טָאה ןעמ סָאװ ,סרעטסּוש עמירָא ייװצ ןוא
 םעד ףיוא ןענופעג ךיוא סעּפע ךיז ןּבָאה עכלעװ ,קרעמרָאד

 ײז ןַא ,טסּואװעג טשינרָאג טָאה רעניײק ןּוא ןיּבר םייּב תּבש

 ײז ןּוא םלוע ןשיװצ ןכוזסיוא ןסײהעג יּבר רעד טָאה ,ָאד ןעצנעז

 .ןָא ןביױא ןצעז
 יד ךָאנ סָאװ ,רעסערג ךָאנ ןעװעג ןיא שּודיח רעד

 יד ןּוא םלוע םעד טלײטעצ טָאה ןעמ סָאװ ,תולח סאיצומ
 םעד ןיכדרמ-ךּורּב ןסײהעג רע טָאה שיפ ןטשער ךעלקיטש

 ּםַאלק ַא ןּבעגעג רעװ טָאה ."אתדּועס'ּוניקתא , ןעגניז רעדעּב

 ףיוא טָאה ןעמ ןּוא ליטש רעיײז ןרָאװעג זיא סע ןּוא שיט ןיא

 .הרוּת ןגָאז ּוצ ןּבױהעגנָא יּבר רעד טָאה ,טרַאװעג סָאװ-סעּפע
 ,טסּואװעג ךָאד טָאה ןעמ םירָאװ ,טרעדנואװעג ךיז ןּבָאה עלַא

 טַאהעג טשינ ךיז טָאה ןעמ ןּוא טולח ַא זיא יּבר רעד זַא
 ץנַאג ַא ןעװעג לָאמסָאד ןיא הרוּת יד ןּוא .ףיורעד טכירעג

 ןײז שטָאכ ןּוא ,עטקַאהעגּפָא רָאנ לָאמעלַא יװ טשינ ,ערעינַא

 .ךָאד ,טײהקנַארק רעד רעּביא ךַאװש רעײז ןעװעג ךָאד זיא לוק

 יז םירָאװ ,שרדמה:תיּב ןצנַאג ןרעּביא טרעהעג יז ןעמ טָאה

 ןעװעג זיא שרדמה'תיּב ןיא .טײקשילַארָאמ ַאוַא טַאהעג טָאה

 .וָאלּב:רפוש רַאפ לוש רעד ןיא הנשה:שאר יװ ,ליטש יױזַא

 ןגיליה ןיז ןיא טגָאזעג טָאה םולשה-וילע ךלמה:דוד

 ךיא ,גיּביא ןטלעצעג ענײד ןיא ןענױאװ לעװ ךיא :םיליהת

 ,לגילפ ענײד ןּופ ןשינעטלעהַאּב יד ןיא ןטלאהַאּב ךימ לעװ

 ןרָאװעג:טקישענּפָארַא זיא סָאװ ,הריציה-ריחּב רעד ,שטנעמ רעד

 טימ ןגילײה ןּוא ןּביױהרעד יז לָאז רע ידּכ ,טלעװ רעד ףיוא

 רעד ןופ לייט ַא ןיא סָאװ ,המשנ רעסיױורג ןייז ןּופ חוּכ םעד

 .טלעצעג סטָאג רַאפ ךיא טלעװ יד ןכַאמ ףרַאדַאּב ,טייקכעלטעג
 ,ןליפ ךיז רע ףרַאדַאּב טײג רע ּואװ ןּוא טײטש רע ּואװ ןּוא
 רעד ןּופ ןעלגילפ יד רעטנּוא ןעמּונעגרעטנּורַא ןיא רע יװ
 סטָאג רַאפ ךױא טלעװ יד ןכַאמ ןעמ ןָאק ױזַא-יװ ןּוא .הניכש
 ןעמ סָאװ ,תודימ עטּוג ןוא טםישעמ יד ךרוד -- ?טלעצעג

 יד טגילײה טָאג יװ ױזַא ,םלוע-לשיונוּבר ןּופ ּפָא ךיז טנרעל

 רעד ףוַאדַאּב יווַא ,טייקגיצניײא ןּוא טיײקנײר ןייז טימ ןעלמיה

 ,טײקגיצניײא ןּוא .טייקנײר ןײז טימ דרע יד ןגיליה שטנעמ
 רעד ףיוא טרָא סטָאג ףיוא טצעזעג ןיא שטנעמ רעד םירָאװ
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 ,ןעלמיה יד ּוצ ןעגנערּב ןּוא ןּבױהפיוא יז לָאז רע זַא ,דרע
 םעד ךרּוד ?טלעװ יד ןּביהפיוא ןעמ ןָאק יוזַאייװ ןּוא

 זַא ,טקנעדעג שטנעמ רעד זַא ,ריא ןיא ןּבעל ןגילייה סשטנעמ
 ךיז ןיא טגָארט רע ןּוא דרע רעד ףיוא חילש סטָאג זיא רע
 רעד ןעװ .תמשנ ןיײז -- טָאג ןופ ץוצינ םעד ,קנופ םעד
 .לעוַא זיא רע רעװ ,סיונימ ןייא ףיוא טשינ טסעגרַאפ שטנעמ
 םישעמ ענײז עּלַא ,ןּבעל עכעלגעט:גָאט סָאד רע ןָאק ,רעכ
 ײז ןפינקנָא ןּוא ןּבױה טלעװ רעד ףױא ןכַאז עלַא ,ןגילייה
 םירָאװ ."צוי םגד טימ - ןעמּוק ײז ןענַאװנּופ ,שרוש םעד טימ
 סיִּב ּוד סָאװ ,עטסּבערג יד ּוליִּפֲא ,טָאג ּוצ ןריפ םישעמ עלַא
 ַא ײּברעד רָאנ זיא הנוּכ יד ןעװ ,ץרַאה ןײד ןיא לטבמ
 רעד ךרוד .השעמ רעדעי ןּופ המשנ יד ןזיא הנוּכ יד .עסוג
 ,רעדָא ,ןעלמיה עטסכעה יד ויּב השעמ יד ןּבױה וטסנָאק הנוּכ
 ףיוא לשומ רעד טסיּב ּוד .שינעפיט רעד ןיא ןפרַאװ ,הלילח
 ;ןגָאז םירפס עגילײה יד יװ .םישעמ ענײד רעּביא דרע רעד
 .בײר ןיא ןוטעג רָאנ טרעװ סע ןעװ ,ןגילײה ןעמ ןָאק ץלַא
 יד ּוליִפֲא ,םלוע לש-ונוּבר םּוצ קנַאדעג םענײש ןטימ טײק
 ,"ןטייקסּואימ עלַא ןּופ ןּוא תלוסּפ ןופ יז טגינייר ןעמ ןעװ ,תוואת
 שיִנלגָאי ןײד טרעװ ,"ּברעד הנוּכ עטּוג יד טסָאה ּוד ןעװ
 ַא ןיא טלדנַאװרַאפ הסנרּפ רערעװש רעד ךָאנ שינעגָאלּפ ןּוא
 עדעי הקדצ טּוט סע רעװ, :ןּבירשעג טײטש סע יװ ,הקדצ
 טרעװ ,,,רעדניק ןוא בײװ ןײז סנרפמ ןיא סָאװ ,רעד ,טײצ
 ןּברק ַא ןיא טײצלָאמ ןייד ,חּבומ ַא ןיא ט.דנַאװרַאפ שיט ןייד
 ",רעגעלעג סּוניבָא:סקעי ןיא - טעּב ןייד ּוליפַא ןוא

 ףיוא טמענ ריא סָאװ ,גָאט ןּופ הוצמ עטשרע רעײא
 ןענָאק טלָאז ריא ידּכ ,"ךומּכ ךערל ּתבהאוע רעד ןיז לָאז ,ךיז
 רָאנ ןרעװ תוליפּת יד םירָאװ ,ןרעדנַא ןרַאפ רענײא ןטעּב
 ,ןרעדנַא ןרַאפ רָאנ ,ךיז רַאפ טשינ טעּב ןעמ ןעװ ,עמּונעגנָא
 רָאנ טשינ ,תוליכר ןײק טשינ טדער ,ערה-ןושל רַאפ ךיז טיה
 שינעפעשַאּב ןטסנעלק םעד ףיױא ּוליפֲא ,שטנעמ ןײק ףיוא
 ףיוא טשינ ,טשינ לזערג ַא ףיוא ּוליִפֲא ,הריצי רעד ןּופ טשינ
 טטָאג ףיוא סױא סטכעלש טדער ריא ןַא ,םירָאװ .למייּב ןייק
 ןײלַא -עפעשַאּב ןפיוא סטכעלש ריא טדער ,שינעפעשַאב

5 
 םטוו ,פטסנעלק יד ּוליִפֲא ;ךַאז עדעי זַא ,ןסיװ טייז
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 עטּוג יד ןיא סָאד .המשנ ַא טָאה ,הריצי רעד ןיא ךיז טניפעג
 טניימ ןוא .ךַאז יד ןפַאשַאּב טָאה סָאװ ,םלוע:לש-.ונוּבר ןּופ הנוּכ
 טצּונַאּב ןעמ תעשּב .ןסײװ יז -- טשינ ןסײװ ײז ןַא ,טשינ
 ,הלילח ,רעּבָא .ךַאז יד ,ךיז יז טדיירפ ,ןגעוו-הובמ ַא רַאפ ךַאז ַא
 ןוא טגָאלק ןּוא יז טנײװ הריבע ןַא רַאפ יז טצונַאּב ןטמ ןעװ
 ןענעז סע :טגָאזעג ןיא סע יװ .םירוסי עסיורג ןופרעד טָאה
 ןָא יז טריר טנַאה אמט ַא תעשּב סָאװ ,רעזערג עכלעזַא ָאד
 טשרָאפ ,ןּופרעד רעצ סיורג ןּבָאה ןוא קעװַא ךיז ײז ןגײּב
 יד, :טגָאועג טָאה םולשה-וילע ךלמהידוד יװ ,טָאג טשינ
 ןרָאװעגןּבעגעג ןיא דרע יד -- טָאג ּוצ ןעלמיה יד ,ןעלמיה
 ָאד ןטכיררַאפ ּוצ גונעג טָאה שטנעמ רעד ,"שטנעמ םעד ּוצ
 טָאג ןעלמיה יד ןיא ןכירק טשינ ףרַאדַאּב ןּוא דרע רעד ףיוא
 ,הבּכרמ:השעמ רעד ןיא ךָאנ ןשרָאפ טָאװ ,עלַא יד ןּוא ,ןשרָאפּוצכָאנ
 טשינ םירָאװ .(הנּומא ינטקמ) עגיּביולגןיײלק יד ןּופ ןענעז
 רַאפ ןײז-קנַארק ,ןּבָאה;:ּביל רָאנ ,טָאג ןעמ ףרַאדַאּב ןשרָאּפ
 ךיז ןטפעהַאּב ןּוא ;טנרעל דיסחה-הדוהי 'ר יװ .םיא וּצ עּביִל
 ;ּביל ךרוד רָאנ ,םיא ןשרָאֿפ ךרוז טשינ ןעמ ןָאק טָאג ןיא
 ףפיטש גילייה ךרּוד ןּוא ץרַאה ןכָארּבעצ ַא ךרוד ,םיא ןּבָאה
 ,טעּבעג

 ערעײא ןּופ רעגערט םעד רַאפ םלוע;לש-ונוּבר רעד טכַאפ
 ,רעד ,ןטױנ ערעײא ןּופ רעפלעה רעד ןרעװ רע טעװ ,ןגרָאז
 ענײלק יד ןּופ ןיא ,רעסַאװ ןפיוא טיורּב ןייז טשינ טקיש סָאװ
 ךלמילא 'ר יּבר רעגילייה רעד יװ ,ךיז יב ןיילק טייז .עגיּביולג
 ןּוא ןײרַאלקניװ ַא ןיא ײג ,רעװ ךיד טמּורע :טנאזעג טָאה
 ּוד ,ךימ טמיר רע ,םלוע;לשיונוּבר ,עז :גָאז ןוא סיוא ךיד ןײװ
 רעּצָא ."ןיּב ךיא שטנעמ רעגידניז ַא רַאפ סָאװ ,ָאי ךָאד טסײװ
 ?רצי ןּופ געװ רעד זיא לּוטיִּב ,לטבמ טשינ ,הלילח ,ךייא טיז
 טסיב ּוד זַא ,םערָאװ ַא יי גישטילג ױזַא ןיא רע ןוא ,ערה
 ףרַאדַאּב טשנעמ רעד הֹּברדַא ,לטבמ ץלַא ּוטסיִּב ,לטבמ ךיד
 - "ןאּכ לּכה ,ןאּכ ינא םא, :טגָאז 5לה רעגיליײה רעד יװ ,ןגָאז
 םישעמ עניימ ןיא ןּוא רימ ןיא ,ָאד ץלַא ןיא ָאד ןיִב ךיא זַא
 ףעד ןּופ לָאשגָאװ יד ןגעװרעּביא לָאז ךיא בוא ,ּפָאיטגנצה
 ,למיה ןיא תודיחי ָאד ןיא סע יװ יװַא םירָאװ ,טלעװ רעצנאג
 | ,,ןטנּוא תודיחי ָאד זיא יא
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 ןדעי ןּבָאהוצ.ּביל הרוּת רעד ןּופ השעיתוצמ ַא זיא סע
 תבהאו, ;טײטש סע  םיּבר ןיא רָאנ טשינ ,רעדנוזַאּב שטנעמ
 ,רעדניזַאּב םענײא ןדעי ןעמ טנײמ -- "ךומּכ ךערל

 ןּופ טשינ ףױלטנַא רעּבָא ,םירּוסי ןײק ףיוא טשינ טעּב
 לָאז רענײק ,ליטשרעדניא םירּוסי יד גָארט ,ןעמּוק ײז ןעװ ,ייז
 טכאנייּב סָאװ ,רזעילא 'ר רעגיליה רעד יװ .יײז ןּופ ןסיװ טשינ
 טָאה גָאטײּב ןּוא םייּונע עטסערג יד טקישעג טָאג םיא טָאה
 תודוס יד ןענעז םירּוסי םירָאװ ,םיא ןופ ןעמּונעגּוצ ײז רע
 ײז לּפַאלּפ םעדכרּוד ,ריד ןּוא םלוע:לשוונוּבר םעד ןשיװצ
 ,,טלעװ רעד רַאפ סיוא טשינ

 ןוא רעטסטנָאנ רעד רָאנ ,טָאג ּוצ ןריפ ןגעװ ליפ
 ןָאק ןעמ זַא םירָאװ ,שטנעמ םעד ךרוד ןיא רעטסצריק רעד
 -- םיא ןּופ ןטסטנָאנ םּוצ ּוצ ןעמ טמּוק ,ךלמ םּוצ ןעמּוקּוצ טשינ
 ,שטנעמ ןימ ןצנַאג ןפיוא הניכש ןײז טקיש טָאג .ךלמ.ןּב םּוצ
 ףיא טלָאז םעדכרּוד ,ןעמָאנ ןייז רָאנ ןשרָאפ סָאװ ,עלַא ּוצ
 ,רעניא רעדעי .שטנעמ ןופ דובּכ ןיא ןייז ןטיהעגּפָא רעײז
 יװ ,רעדּורּב ןיד ריד  ײּב ןייז לָאז ,טָאג רָאנ טשרָאפ סָאװ
 .טיג סָאװ ,די:טשינ ַא, :טגָאועג טָאה ריאמ 'ר רעגילייה רעד
 םיא ןעמ ןּומ ,הרוּת סטָאג ןשרָאפ ּוצ ידּכ ,ןּביל ןײז ּפָא
 ןשטנעמ יד ןופ רעװ ןּוא ,"לודג-ןהוּכ ַא יװ ןטלַאה-דובּכּב
 ענייז ןיא טשינ טשרָאּפ ןּוא טָאג ןיא טשינ ןעד טּבױלג
 ?ונוּבר םעד רעּביל ןיא סע זַא ,ןײא גָאז ךיא םירָאװ ?ןגעװ
 ,הרז הדובע ןיא טּביױלג ,הלילח ,טשנעמ רעד זַא ,םלועילש
 ןעמּוק רע ןָאק הרז:הדובע ןּופ םירָאװ ,טשינרָאג זיא רע רעדײא
 ,ןגיױלג ןתמא םּוצ

 ךרוד ּוליפַא .הריבע ןייק ּוצ רעפלעהטימ ןײק טשינ טײז
 סטּוג ןײק ןָאק סטכעלש ןײק ןּופ םירָאװ ,ןּוטוצ:הוצמ ַא ריא
 !ןּופרעד טפיולטנַא -- ןעמוקסורַא טשינ

 םירָאװ .ןלַאפ טשינ ןײילַא טלָאז ריא ידּכ ,טשינ טפרַאװ
 .ייה ןּוא תּבש םעד טיה ,ןײלַא טימ.טלַאּפ ,טפרַאװ סָאװ ,רעד

 המענ ןייד ןּופ גָאט רעד זיא תּבש רעד םירָאװ ,םיא טגיל
 יױזא ,ָאד ןיז טעװ תּבש ןיײד יװ ןּוא ,ןּבעל גיּבײא ןײד ןּופ
 ןיא רעטַאפ רעײא ייּב טרָאד תּבש רעסױרג רעײא ןײז טעװ
 .ֿפארשי ןיא ,גָאט ןרָאפ זיא תּבש רעד סָאװ ,סָאד ןוא ,למיה
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 ליואװ ;רעקלעפ יד ןּופ תּבש רעד זיא לארשי -- שטנעמ ןרַאּפ

 טכערּבעצ ,ןגעװ.סנעמָאנ ןייז רַאפ טסדײל  ּוד סָאװ ,ריד זיא

 סיוא םיא רַאפ ארומ טָאה ,למיה ןיא ןטַאט ןרַאפ ץרַאה רעיא

 ידּכ ,םיא ןיא ךיז טפעהַאּב .המיא רַאּפ ,הלילח ,טשינ טּביפ

 .רָאלק ןלָאז ןגױא ערעייא .ןעלמיה עגיטכיל יד ןעז טלָאז ריא

 'עג יװ ,ןעז טעװ ריא ןּוא ןפָא רעצרעה ערעײא ןּוא ןרעװ

 ןפָא ןײז ךײא טעװ ץלַא ,ןגעװ ענײז עלַא ןיא זיא רע טכער

 ןיא ךיז ןטפעהַאּב סָאװ ,יד רָאנ םירָאװ .ךעלדנעטשרַאפ ןּוא

 ןענעז ןּוא ןליװ ןייז רַאפ ןליװ רעיײז לטבמ ןענעז ןּוא טָאג

 םעד ןעז ןענָאק יד רָאנ - הנוּכ ןײז ּוצ הנוּכ רעײז ןוּכמ

 ...רענעי ּוצ טלעװ רעד ןּופ טריפ סָאװ ,געוו ןגיטכיל ןּוא ןרָאלק

 קיש -- "ףתמאו ךרוא חלש, :טגָאז ךלמה-דוד יװ יױזַא

 ךימ ןלעװ ייז -- "ינוחני המה, -- תמא ןײד ןּוא טכיל ןייד

 - "ןשדק רה לא; - ןעגנערּב ךימ ןלעװ ײז ,"ינואביג -- ןריפ

 ענײד ּוצ ןּוא "ךיתונּכשמ לאו, -- גרַאּב ןגילײה ןײד ּוצ

 .ייןטלעצעג

 רעּביא טּבעװשעגמּורַא טָאה שינרעטסניפ עטכידעג ַא

 טקנוטעגניא ןּוא ןדנואװשרַאפ זיא ץלַא .שרומהיתיּב םעד

 ריא ןּופ ןטימניא ,ןלעװ:רעטסניפ עגידנעמיווש יד ןיא ןרָאװענ

 ןעװעג ךיז טלָאװ סע יװ ,ןקרעמַאּב טנָאקעג ךָאד ןעמ טָאה

 -כעלקיד עצרַאװש יד .עסַאמ עגידמרָאּפנַא עגיגָאװ ַא ןּבילקעגנָא

 ירַאּפ ןלעג ןגידנועמיש ַא םּורַא טרירטנעצנַאק ךיז טָאה טייק

 .פָאד ,סױרַא;טײקלקנּוט רעד ןּופ טרירּביװ טָאה סָאװ ,קעלפ:טעמ

 ,שיט םייּב ןיּבר םעד םּורַא םלוע רעד ןעװעג זיא

 ןיא ןעװעג.טרעוילגרַאפ םלוע רעד זיא עלײװ עגנַאל ַא

 ןּבעל ןײק טלָאװ סע יװ יװַא ,טײקלקנוט רעטרַאטשרַאפ רעד

 א סיורַא:שינרעטסניפ רעד ןופ טָאה סע ןיּב ,ןעװעג טשינ

 ,רעגעט צגידמעטָא:ץרּוק ןיא ןעגניז ּוצ ןּביוהעגנָא עמיטש

 ןָאס ןגידנכָאװ ַא ןיא ןיוש ,עגידנפָאה ןּוא עגידנעטעּב

 רע טריפ סעקנָאל ענייש ףיוא ,ךּוטסַאּפ ןיימ זיא טָאג,

 ..."ךימ
 ןופ תולוק עטעקַאנ טימ ןפלָאהעגרעטנּוא ןּבָאה ןדיי

 ךיא שינעטכידעג יד ,ןרָאװעג:ליטש רעדיװ ןיא סע .ןצכערק

 ןיק ןיוש ןענעז טציא .ןרָאװעג-ןלָאװשעגנָא רעמ ךָאנ טציא
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 לינק ןייא רָאנ ןעז ּוצ ןעװעג טשינ רעטסנעפ ןײק ,טנעװ
 רעטכידעג לָאמַאסָאװ ךיז טָאה עסַאמ רעגידמרָאפנָא ןא ןופ
 ,ןגידנעקנַאצ ,ןגידנעײגניוא ןַא םּורַא טלקיװעג רעגיגָאװ ןּוא
 ,קעלפ.טעמרַאּפ ןגידנרירעמיש

 .עג סעּפע ףיוא טָאה ןעמ ,ןעװעג.ליטש ןיא םלוע רעד
 ןימ, :לוק סניּבר ם;ד טרעהעג ךיז טָאה גניִלְצּולּפ ,טרַאװ
 ןעז ןּוא ןעמּוק ךיא לעװ ןעװ .טָאג ךָאנ גיטשרּוד ןיא המשנ
 .."!טָאג ןּופ טכיזעג סָאד

 ,רעטרעװ סניּבר םעד טײלגאּב טָאה ןצכערק ןּופ ָאכע ןַא
 ,טרעקַאלפעגטיוא .טרעקַאלּפעגפיוא עמיטש ַא טָאה םיצולּפ

 ןיא ,שרַאמ רעדנריפמּואירכ רעד יא ןּוא רעטרעװ יד יא לייוו
 .עגסיוא דמערפ ךיז ןּבָאה ,טײלגַאּב ןרָאװעג ןענעז ײז ןכלעװ
 ,טסַאּפעגרעהַא טשינ יװ ,ןזיוו

 זַא ,טדײרפעג ךיז ּבָאה ךיא :דוד ּוצ גנַאועגןפוטש ַא,
 .."זױה טטָאג ןיא ןעײג רימ סָאד ,טגָאועג רימ טָאה ןעמ

 ןוגיג רעכעלײרפ רעדמערפ רעד ײס ,רעטרעװ יד ײס
 טרעהעג טשינ עדייּב ןּבָאה ייז ,גנוניוטשרעד ןפּורעגסױרַא טָאה
 ,רעהַא ָאד

 רָאנ -- "!ַאש !ַאש, :ןפּורעג ןּוא טמורּבעג ןּבָאה לייט
 ןיא סָאװ ,גנָאזעג סָאד ,ןטײרעּביא טזָאלעג טשינ ךיז טָאה ןעמ
 ,ויטָאמ.טעיעג ַא זצ רעדייא ,שרַאמ ןשירענלעז ַא ּוצ ךעלנע ןעװעג:
 ּוצ ןּבױהעגנָא טושּפ טָאה סע ,רעפלעהרעטנוא ןגָארקעג טָאה
 ןּופ עגיניא ןעװעג ָאד ןענעז סע ,ןטײּפמָארט טימ יװ ןלַאש
 ,ןעגנוזעג "תולעמה:ריש, םעד ןּבָאה סָאװ ,םיחרוא עדמערפ יד
 ךיז טּוט ָאד סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה םלוע רעטושּפ רעד
 סָאד רעּבָא !ענ !ענע גנּויעדנּואװרַאפ טימ ןפּורעג טָאה ןוא
 .עג.רעכעליירפ ןּוא רעגידנלַאש רעמ לָאמַאססָאװ ןיא גנַאזעג
 טרעהעג ןעמ טָאה דלַאּב ,גיצניו ךָאנ ויא סָאד רָאנ ןרָאװ
 טקּורעגרעדנַאנּופ טָאה ןעמ סָאװ ,קנעּב יד ןּופ ןרַאשקעװַא ןַא
 ןעמ ןּוא סעצײלּפ יד יײּב ןטלַאהעג ךיז ןּבָאה ןדיי רָאּפ ַא ןוא
 ףיוא גידנעקּפָאה ןּוא גידנצנַאט ,םּורַא ןעּפּוט ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה
 ,רענײא ענידנצנַאט יד ןשיװצ ןייז טזּומעג טָאה סע ,טרָא ןייא

 טָאה ןעמ םירָאװ ,סופ םענרעצלָאה ןטצעזעגנײרַא ןַא טָאה סָאװ |
 -רעצלָאה רעד ןיא עילּוק רעד ןופ ןּפַאלק סָאד טרעהעג ךיוה
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 ,טכַאנ רערעטסניפ רעד ןיא ךיז טָאה דלַאּב .עגָאלדָאּפ רענ

 ןסָאשעגכרּוד לַארטש ַא שרדמה תיּב ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ
 יד רעּביא ןגָארטעג טָאה ןעמ סָאװ ,טכיל ןדנּוצעגנָא ןַא ןופ

 ַא ךרּוד יװ ןעועג ןעמ טָאה טציא ןּוא ,ּוצ.שיט םּוצ ּפעק

 עכלעװ ,טײל עדמערפ יד ןּופ עגינייא יװ ,ךרּודַא םי ןרעטסניפ

 יד ײּב ןטלַאהעגמּורַא ךיז ןּבָאה ,תּבש ףיא ןעמּוקעגנָא ןענעז

 עגיצנייא יד ןעגנזעג ,טצנַאטעג ןיּבר םעד םּורַא ןּוא טנעה
 ַא; :ןרזחרעּביא ןיא ןיא טלַאהעג ןּבָאה ײז סָאװ ,עפַארטס

 טָאה ןעמ ןעװ ,טדײרפעג ךיז ּבָאה ךיא :דוד ּוצ גנַאזעג-ןפּוטש

 *,ןיוה סטָאג ןיא ןעײג רימ זַא ,טגָאועג רימ
 ןיז ןיא יּבר רעד .סכעלקערש טריסַאּפ סעפע טָאה דלאּב

 ,סנשיק יד ןיא טעּבעגנײא ןסעזעג ןיא רעכלעװ ,עטָאּפַאק רעסייוו

 טנַאװ רעד ךרּוד טציטשעגרעטנּוא ,םיכירכּת ענייז ןיא ןנמ-רֹּב ַא יו

 ,םיוא ,ָאמַאטימ זיא -- ןטלַאהעגרעטנּוא םיא ןּבָאה סָאװ ,םידיסח

 ינײרַא ןרָאװעג ןיא ןּוא טײ; עדמערפ יד ןּופ ןרָאװעג ןּביוהעג
 ;ײרשעג ַא ןרָאװעג ןיא סע .יײז ןשיװצ ןײרַא-ןטימניא ןטכָאלפעג

 ןּוא ןסירעגנײרַא ךיז טָאה לאירזע "?ריא טּוט סָאװ *!טשינ טריר,
 רעװ םיא טָאה סע רעֹּבָא ,ןעװעטַארּפָא ןיּבר םעד טלָאװעג

 ןעלסקַא יד ףיוא ןעגנָאהעג ןיא ןײלַא יּבר רעד .טרעדײלשעגקעװַא

 טימ טעסּפָאהעג ןּבָאה עכלעװ ,ןדי עכעלגעװַאּב רַאפ ַא ןופ

 גנַאזעג ןופ יא ,ָאּפמעט םעד טָאה לדירד רעצנַאג רעד ,םיא

 ,טעװעמַאהעג ןּוא ןטלַאהעגנײא ןעגנּוגעװַאּב יז ןּופ יא ןּוא

 ןענעז קיוּומ יד ןּוא רעטרעװ יד ,טרָא ןײא םּורַא ךיז טגעװַאּב

 ןײז ןיא יּבר רעד .רעגידנעטעּב ,רעמאזגנַאל ןעמּוקעג טציא

 ס ָאװ ,םידיסח עּטּורג רעד ןשיװצ גידנעמיװש ,טַאלַאכ ןסײװ

 ?ץאיטנעה ערעײז טימ טנעלעגרעטנּוא ןטלַאהעג םיא ןּבָאה

 ןסײװ ןײז ןּוא םינּפ ךעלטיוט:סײװ ןײז טימ טָאה ,סמערָא

 ןגיוא יד טָאה רע .עימּומ ַא ןּופ קורדנייא ןַא טכַאמעג טַאלַאכ

 ןענעז ןּברַאש ןּופ רעכעל עצרַאװש יד ןּוא טכַאמרַאפ ןטלַאהעג

 טאהעג טָאה םינּפ ןייז ,ןרָאװעג:רעפיט ךָאנ טייקלקנוט רעד ןיא

 סָאװ רָאנ .גיטעמטרַאּפלעג -- טַאלַאכ ןיז ןיפ רילָאק יד

 ףיז סָאה ןּוטעגנָא םיא ןּבָאה ײז סָאװ ,למיירטש סורג ןייז

 יעגרעטנּוא םיא טימ יז ןּבָאה יױזַא ,ּפָאק ןייז ףיוא ןגיױאווַאּב

 ןעמוקעגנָא ןענעז יז ןיּב ,ךיז גידנגעװַאּב םיוק.םיוק ,טלסּפָאה
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 ?עגירעכעה רענעט יד ןענעז ָאד .שֹדֹוקיןורָא ןרַאפ םיא טימ

 :ןגירשעג טעמּכ ןּבָאה ןעמיטש יד ןּוא ןרָאװ

 ןעו ,טדײרפעג ךימ ּבָאה ךיא :דוד ּוצ גנַאזעג:ןפּוטש ַא;
 ,,,,זיוה סטָאג ןיא ןעיײג רימ זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ןעמ

 ךּוא טנעה יד ףיוא טנעלעגנָא טציא ךיז טָאה יּבר רעד
 ןרַאפ ןגיוּברַאפ ףיט ךיז לָאמ יירד ,םידיסח יד ןּופ ןעלסְקַא

 ןּוא םיא טימ ןעגנוזעג ןּוא טעסּפָאהעג ןּבָאה ייז תעשּב ,שדוק:ןורָא
 ןענעז ןּפיל ענייז רעּבָא ,רעטרעװ יד ןעגניזטימ טװאּורּפעג

 .ןעװעג-ליטש

 טגידנעעג ןעװעג ךיז טלָאװ סָאד סָאװ טימ ,טסײװ רעװ

 סָאד םלוע ןשיװצ טניװעצ ןעװעג טשינ ךיז טלָאװ דיי ַא ןעװ

 טָאּה עמיטש עשירעטסיה ערעדנַא ןַא ,דנקעטשנָא טקריװעג טָאה

 ןעמעװ ףיוא ,יּבר רעגילייה, :ןענײיװ גידנעמזַאּפס טרעהעג ךיז

 "!ןנּוא ריא טוָאל

 טזַאל !ּפָא םיא טזָאל; :ןפורעגנָא ערעדנַא ךיז ןּכָאה

 !ךיז טלַאה רע סָאװ ,םיוק !ּפָא םיא
 גנַאװצ גידרעײפ ַא יװ לאיררע שמש רעד ךיז טָאה

 ענייז ןּופ ןעילַאיל שירעטסיה ַא טימ ןּוא םלוע ןיא ןסיּבעגנײרַא

 סקניל:ןּוא.סטכער ןפרָאװעג רע טָאה סױרַא.סעסנָאװ עטליופרַאפ

 ףךיז טָאה רע זיּב ,רעגניפ עטמיוקרַאפ ענײז טימ גידנסייר
 ןיא טנעה עניײײז ףיױא ןיִּבר םעד טּפאכעג ,ןיּבר םּוצ ןגירקעגּוצ

 ,.} רֿאיטעביןעקנַארק ןיז ןיא ןגָארטעגגײרַא קירּוצ םיא
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 טכארּבעג םיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןפלָאהעג טשינ טָאה סע

 רופּכ םוי ןיא םשה.ןעמל לָאז רע זַא ,ארתאד-ארמ ןיפ דזג ַא

 ןּוא "בכיתושפנל דאמ םתרמשניג ;טײטש סע יװ ,ןטסַאפ טשינ

 טָאה לאיחי 'ר יּבר רעד .,"דואמ, םעד ףיוא ךיז ןפּוררַאפ

 :םייקמ טײקכעלגעמ ַא ןּבָאה ךָאנ ךיא לעװ ןעװ, :טרעפטנעעג

 ןיא סע לײװ ,עקַאט רַאפרעד ןּוא "םכשפנ ?כ3, הוצמ יד ןייז;ּוצ

 םעד טימיעד ןעניד ּוצ סיז יאדוַא ךָאד סע זיא ,תושפנ-תונּכס

 רעטלַא רעד סָאװ ,ןפלָאהעג טשינ טָאה סע ,,"למיה ןיא ןטַאט

 טימ ןּוא ,ןרָאװעגיזײּב שממ ,ָאי ,ןרָאװעג-ןײּב ןיא לאידזע
 ,יּבר ,ןדניב ךײא לעװ ךיא, :טלמַאטשעג רע טָאה ןושל:םּוטש
 ןפורעגקירּוצ טָאה ןעמ ןכלעװ ןּוז רעד ,"ןגייל טעּב ןיא ןּוא

 יד ,םיא יב ןטעּבעג ךיז טָאה .הבישי רעדמערפ רעד ןופ

 שרדמה:תיּב סָאד טלּופעגנָא טָאה סָאװ ,טָאטש עצנַאג יד ,םיברוקמ

 ּוליפֲַא ,עגינייז'ס ייּב ןּבילּבעג ןיא רע ;ןסיורדניא רעּבײװ יד ןּוא

 .ןעמענ טלָאװעג טשינ ןיצידעמ יד
 ןעמ .תילט ןּוא לטיק ןײז ןיא טעּב ןיא ןגעלעג זיא רע

 ןרעה לָאז רע ידֹּכ ,טנפעעגפיוא לּביטש ןייז ןּופ ריט יד טָאה

 ןצעזפיוא טנָאקעג טשינ רע טָאה טײקכַאװש רַאפ ,תוליפּת יד

 ןעװ רָאנ .ןשיק ןיא ןלַאפעגקירּוצ לָאמ רַאּפ ַא ןיא רע ,ךיז

 טָאה ,הדובע רעד ּוצ ט,עטשטג ךיז ןענירעד טָאה ןזח רעד
 שמש ןייז ןפּורעג ,רוּבג ַא יװ ףױא-ּפַאכ ַא ןּבעגעג ךיז רע
 סע .טנעה יד ןשַאװ ,ןּוטנָא םיא לָאז ןעמ ןַא ,ןלױפַאּב ןּוא
 םיא ּוצ ןענעז תוחוּכ יד יװ ,רעדנּואװ סיורג ַא ןעװעג ןיא
 . יי | | ,ןעֶמּו} ע.קירּוצ
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 יד ןּבײהנָא רעירפ טשינ לָאז ןעמ ,ןליױפַאּב טָאה רע

 ןסײהעג טָאה רע .,ןייז.גיטרַאפ טשינ טעװ רע זיּב ,הדובצ
 ןיא טָאה רע סָאװ ,קַאז םעד ןעמענסױרַא לָאז רע ,ןלאירזע
 תוליפת סנדײי טָאה רע ןכלעװ ןיא ,קַאז םעד ,ןגיל רעמעלעּב

 ,ןגָארטעג םימחרה-רעש םּוצ
 ןענירעד .ךיוא לאירזע ּוליּפַא ,ןײגסיױרַא ןלָאז עלַא --

 !הדובע יד ןּבײהנָא ןעמ לָאז
 ןעגנּוצ עגידנעמַאלּפ טימ טָאה רעייפ עגידרעּביפ סָאד

 .ןעקנּורטעג ןײזטסיאװַאּב ןּוא תויח ןייז ןּופ ןּפָארט עטצעל יד

 ױזַא ןעװעג ןיוש זיא רעּפרעק רעגידרענײּב:ךעלטנגּוי ןײז

 :עגנָא ְךַא יװ טילגעג טָאה רע זַא ,רעיפ ןּופ טנערּבעגכרּודַא

 סיפ יד ,רעדיילק עסײװ ענייז ךרּוד טירּבעגכרּודַא ןּוא לָאטש טצייה

 ,ןזייעגסױא םיא ךיז טָאה סע ןַא ןעװעג גידרעייפ ױזַא ןענעז
 טײטש רע ,ןרָאװעג;ןסָאגעצ ,ןצלָאמשעצ ץיה רַאפ ןענעז ײז זַא

 הקּוׁשֹּת עסיורג יד ,ןטפּול רעד ןיא טּבעװש רע רָאנ ,טשינ

 ,ןּבעל ןיא לָאמ ןיא ךָאנ ,טָאג רַאפ ןּוט ּוצ הדובע עטצעל יד

 .ַאֹּב ּוצ ךיז טײקכעלטעג רעד טימ טעּבעג ךרּוד ידּכ

 ךיז ןטלַאהּוצנָא טפַארק עשיזיפ יד ןּבעגעג םיא טָאה ,ןטפעה
 רעד זיא דלַאּב רַאנ ,דומע ןיא רעגניפ עגידרענייּב ענייז טימ

 רע ,ןגיולפעג םיא טימ ןּוא ןרָאװעג רעײפ קיטש ןיא דומע

 *עצ זיא ץלַא לײװ ,ןטײקכעלדנעמּוא יד ןיא ןגיולפעג זיא
 -עג ןיא סָאװ ,ץיה סיורג ןּופ ןרָאװעג:ןצלָאמשעצ ןוא .ןסָאג

 ;יא םיא ןיא ןיײזטסּואװַאּב ןיא .,םיא םּורַא ןּוא םיא ןיא ןעוו
 רעד ןּופ קַאז םעד ןזָאלסױוװַא טשינ רָאט רע -- ןּבילּבעגרעּב

 סגיטכיװ רעײז סעּפע רע טגָארט קַאז םעד ןיא לײװ ,טנַאה

 ,טירטרַאפנָא םיא טָאה ןעמ סָאװ ,עסיורג תורצֹוא ,סגיטכיװ ןּוא

 םעד ,הלילח ,רָאט רע ,תוירחַא סיורג טגָארט רע עכלעװ רַאפ

 סעטסּואװַאּבמוא ןּוא סעטסּואוַאּב טָאה ױזַא--,ןרילרַאפ טשינ קאז
 .ןּו יד טימ סנגער ןּוא ןטניװ יד יװ ,טפמעקעג םיא ןיא
 יד ןיא ןעמַאזּוצ ךיז ןפערט רעטניװ ןּוא רעמּוז ןעװ ,ןלַארטש

 ,םיא ןיא טנערּבעג טָאה סָאװ ,ץיה עסיורג יד ,ןטניװ:טסּברַאה
 :עג רע טָאה ץיה רעד ןיא .,ןרָאװעג:טלַאק לָאמַאטימ םיא ןיא
 .ניא רָאג ךיז רע טָאה לָאמנײא טימ ןּוא טלעק רַאפ טרעטיצ

 ףױא קַאּפ ַא טגָארט רֶע ,דלעפ:יינש ַא ףיוא ןענופעג ןצנעג
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 טײג רע ןּוא םיהרעדניא קנַארק ןיא רעטּומ יד ,סעצײלּפ ענייז
 ײינש יד ןּוא טניװ רעד ןוא ןיוה ןרַאּפ הנויח טימ ףיָאד ןופ

 יכיל סָאד םיא ןסײר ,ךרּודַא רעדילג ענײז ןעמענ עכורעװַאז
 ּפָאק ןייז ןּופ ?טיה סָאד םיא ןגָארט ,ביײל ןייז ןּופ לקער עס
 ַא יװ ךיז טעװעריק ןּוא טניװ ןיא םינּפ ןטימ טײג רע ןּוא

 געװ ַא סיוא ךיז רע טפמעלק ױזַא ,םי ןגידמערוטש ַא ןיא ףיש

 ייינש ןיק רעמ טשינ סע ןזיא דלאּב ,ןטניװמערּוטש יד ךיוד

 ,םיא םּורַא ןגיל ןעלמיה ענעכָארּבעצ רעקיטש רָאנ ,רעדלעפ

 ןגידארומ טימ ךיז ןגָארט ןעלמיה רעקיטש יד רעטנּוא ןּופ

 עגיּביא יד ,םימיטניװ ןּוא סמערּוטש עכעלקערש ןפײפ

 -עז ,ןעלמיה יד ןיא טרָאװַאּבפיױא ןגיל סָאװ ,יינש ןּופ תורצֹוא

 .סיוא ןּבָאה ייז ןּוא ןגיוא ענייז רַאפ ןרָאװעג:טקעדטנַא ןעג

 רעד םירָאװ ,רעײפ רעקיטש ענעריורפעג עטלַאמעצ יװ ןעזעג

 ,רעײפ יװ שממ טנערּבעג טָאה יײנש
 ךיז רע טכַארט -- 1 ןריורפעג ןייז ןַאק רעייפ ,ַאװָא -- -

 .ףיוא-טכאװ רע ןּוא ,השעמ תעשּב
 ךרּוד ךיז טרעה ,ּבּוטש רעטייװצ רעד ןּופ ,ןענירעד ןּופ

 סָאד ןוא םינהֹוּכ יד ןּוא/ :לוק סנוח םעד ריט רענעפַא רעד

 .עג ןּבָאה יז זַא ןּוא הרזע רעד ןיא ןענַאטשעג ןענעז קלָאפ
 שוריפּב ןדערסיױרַא ןטמָאנ ןרָאּבטכריפ ןּוא ןגידובּכּב סטָאג טרעה

 ײז ןּבָאה ,טײקנײר ןּוא טײקגילײה ןיא ,ליומ סלודג ןהוּכ ןּופ
 ןּוא רעמינּפ ערעײז ףיוא ןלַאפעג ןּוא ךיז טקוּבעג ןּוא טינקעג
 - "דעו םלֹועל ֹותוכלמ דובּכ םש ךורּכ- :טגָאזעג ןּבָאה ײז

 רעמיא ףױא ךיירגינעק ןייז ןּופ דובּכ רעד טּבױלעג ןייז לָאז

 ,"גיּבייא ןּוא
 ּואװ ןּוא זיא רע ּואװ ,ןענַאטשיַאפ טשרע רע טָאה טציא |

 . שדקמה-תיּב ןיא ,רע ןיא הדֹובע רעד  ייּב -- ךיז טניפעג רע

 ןיא ,רעדײלק עסײװ ןיא לודג;ןהוּכ םעד טעז רע רע זיא
 .ייפ ןריורפעגנייא טלַאק ןיא ,ןּוטעגנָא רע טייג ל?מיה רעקיטשי

 ןיא ןײרַא:טײג ,ינש ןטרירעגמיא ןגיּבײא ןּופ רעדײלק רע

 ךָאד ךיז רע ןּומ ,יױזַא ּביוא ..הרֹובע יד ןּוט םישדק-.ישדק

 ,ךיז טגײּב רע ,,דרע רעד ּוצ ףיט ךיז ןקּוּב ןוא ןגײּבּפָארַא
 רע - דרע יד זיא ףיט ,טייו ױזַא סעּפע רָאנ .ךיז טגייּב רע

 ןײז טימ רע טלַאפ ךעלדנע ,ןכײרגרעד ריא ּוּצ טשינרָאג ןָאק
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 ורע טלַאפ רעיפ טלַאק ףיוא ,ןעלמיה יד ןיא טלַאּפ רע ,םינּפ

 ישדקמה-תיּב רעד ןיא סָאד -- רע טגיל ןעיײנש עגיּביא ןיא
 יװ ,םיא םּורַא ןענעז ןדיי ליפ יױזַא ,תומשנ ליפ יײזַא ,,.ףיוה
 זיא סע, ,הרות יד ןּבעגעג טָאה ןעמ תעשּב ,יניס גרַאּב םייּב

 ןלעװ ןדײ, - .השעמ-תעשּב רע טכַארט -- "ןמיס רעטּוג ַא

 טמּוק - ..1 "יינש ליפ ױזַא עז ךיא ,ןטעּבסױא רָאי טּוג ַא ךיז

 עטלַאק יד רָאנ ,דײרפ עכעלשטנעמ עטצעל יד קירּוצ םיא ּוצ

 טימ יװ ,ּבײל ןייז ןעמּונעגיּורַא רעדיװ דלַאּב ןּבָאה ןטניװ

 טליפ רע ."עדניזַאּב רבא סעדעי ײז ןגָארטעצ ןעגנַאװצ עטלַאק

 ךָאק ןּוא ךיז ןּופ טזײלעגפיוא ןיא רע .םירבא יד טשינ ןיוש

 .ליװ רע ןיהּואװ ,קנַאדעג ןופ טײקנילפ רעד טימ ןגָארט ךיז
 יא ןטלעװ:ינש עגיגערּבנָא עטײװ עסיורג יד ןיא ןיא רע רָאנ

 ךיז טרעטײװרעד שדקמה-תיּב ןּופ גנַאזעג סָאד ,ןײלַא רענ

 עגידנעײגסיוא ןַא רָאנ טרעה רע ,רעמ לָאמַא;סָאװ םיא ןופ

 הע - .."סעהו םינהּכהו :טײקטײװ רעינַאל רעד ןּופ עמיטש

 *ארומ רעדיװ טָאה רע .,טײקכעלדנעמּוא ןַא ןיא ןײלַא זיא

 יו 1 קאז םעד ךיא ּבָאה ּואװ, - .קַאז ןייז רַאפ ןעמּוקַאּב
 קַאז ןיא !;קַאז ןָא ןעמַאמ רעד ּוצ ןעמּוקמײהַא ךיא לעװ יױזַא

 +נָא רימ ןּבָאה יײז סָאװ ,ןדיי ןּופ תוליפת יד ךָאד ךיא גנערּב

 --",..םײהַא ןעמאמ רעד ּוצ ןעגנערּב םיא לָאז ךיא ,טיורטרַאפ

 עגידארומ יד ךרּוד ןעמענקעװַא קַאז םעד ןזָאל טשינ טעװ רע

 לד טימ ןּוא ײז טימ ןפמעק טעװ רע .סמערוטש ןּוא ןטניװ

 ..ןטלַאה קַאז םעד תוחֹוּכ עטצעל
 לָאמַא סָאװ ךיז ןקראטש סמערוטש ןּוא ןטניװ יד רעּבָא

 ךיז טָאה ינש ןסײה ןּופ טניװמערּוטש רעגידארֹומ ַא .רעמ

 ןוא ,עילַאװכ.םי עסיורג ַא יװ ,םיא ּוצ ןָא-טמּוק ,ןּביוהעגפיוא
 תוחֹוּכ ןיק רעמ טשינ ןיוש טָאה רע .ןעגנילשרַאפ םיא טײג

 ײֿבש ןיא םינּפ ןטימ טגיל רע .,סמערּוטש יד טימ ןפמעק ּוצ

 ןּבײלק ןטניװ ןּוא סמערּוטש יד ,רעמ ןריר טשינ ךיז ןָאק ןוא
 .ןקוצרַאפ םיא ןליװ ןּוא ,ףלעװ עדליװ יד יװ ,םיא םּורַא ךיז

 ןיא טשרע ןיא רע ,טײװ ױזַא ךָאנ זיא םײהַא געװ רעד ןּוא
 ןענאװנופ ? ירזע אובי ןיַאמ ,םלוע.לשיונֹוּבר ,יוא  .,ּבייהנָא

 ,טלפייווצרַאפ םּורַא ךיז טקּוק רע ",.? ףליה ןיימ ןעמּוק טעװ

 סעװ טמּוק סע ,סמערוטש-יינש לד ןּופ סױרַא רעװ טצרט סע



 5 וי ריי.םיליהּת רעד
 טא יא

 סערט רעװ רָאנ ,ןגױא יד רָאפ רעטסניפ םיא טרעװ סע .ןָא

 ןצנַאגניא טלַאטשעג-ןעיורפ ַא ןָא טרָאד טמּוק רעװ ?טרָאד

 ,ורעװַאז.ןעיינש יד רעּביא טייג יז ,טליהעגנייא ןצרַאװש ןיא

 טײג טכײל ױזַא ,סיפ עריא טימ םיוק ײז טרירַאּב ןּוא סעכ

 .םילשורי ןּופ םיבידנ:תּב רעד ןּופ יװ ,גנַאג ריא זיא ?דייא .יז

 רע .יז ךָאד ןעק רע ,ןגעקטנַא םיא טמּוק קַאמשעג רעטיוג ַא

 יז !אתנורטמ יד טשינ סָאד זיא ,ָאי !ןעזעג יז ךָאד טָאה

 ןיפ המשנ יד ןעמענמײהַא טמּוק יז .,,ןעמענמײהַא ךימ טמּוק

 | | .ילמיה ןיא רעטָאפ םּוצ שטנעמ

 טיצ רע ןּוא - ,,!הּכלמ עגילייה ,אתנורטמ עגילייה --

 .סיפ עריא רַאפ םינּפ ןיײז טימ סיוא ךיז

 ןביהעגפיוא ,ןעמּונעגנָא טנַאה רעד  ײּב םיא טָאה יז

 | ..ךיז טימ ןעמונעגטימ ןּוא

 ?ןורא ןרַאפ םינּפ ןטימ ןגיל ןענופעג םיא ןּבָאה ייז

 תוליפת יד ןגָארטעג טָאה רע ןכלעװ ןיא ,קַאז רעד ,שדֹוק

 ,ןטלַאהעג טנַאה רעד ןיא טפאהּפמַארק רע טַאה ,ןדיי יד ןּופ

 טָאה רע לײװ ראפרעד .המשנ.תאיצי רַאּפ ךָאנ ןעװעג זיא סע

 רע ידּכ ,הליענ זיּב הסיסג טימ טרַאװעג ןּוא טקרַאטשעג ךיז

 ןיא םיא ײז ןּבָאה ,ךיז טימ ןעמענטימ תוליפּת סנדיי יד לָאז

 ,טגײלעגנײרַא טעּב
 יװ ןטכױלעג טָאה סע ןיא ןעװעג-גיאּור זיא םינּפ ןייז

 א .ןפָא ןּוא ןעװעג:סיורג ןענעז ןגיוא ענייז רעּבָא ,רעייפ ַא

 רעּביא טלעטשענ ךיז טָאה טלעװ יד טשינ ןּופ טײקגידתומילש

 ןעמ םירָאװ ,טטסֹוג רע יִצ ,טסואװעג טשינ טָאה ןעמ .,םיא

 ןײק טסינ ,ןצזעג טשיג םינּפ ןײז ףױא קוצ ןײא ןייק טָאה

 ןַא ןיא טקיקעג ןעװעג טלָאװ רע יװ ױזַא רָאנ ..,ךױה ןייא

 ןענעז סע רעכלעװ ףױא ,טלעװ ַא ןיא ,ןײרַא-טלעװ רערעדנא

 םעד ךרּוד .ןעגנודניפמע ןּופ ןפירגַאּב עכעלשטנעמ יד דמערפ

 ןוא רעצ ןײק טשינ ,םיא ףיוא ןעזעגנָא טשינרָאג ןעמ טָאה

 עטסנרע ןַא ,גנורעטיײלסיוא עסױרג ַא רָאנ ,דיירפ ןײק טשינ

 ןיִּב ןגעלעג רע זיא ױזַא ,טשרעהַאּב םיא טָאה טיײקטניױטשרעד

 ןּבָאה סע .הסיסג יד ןּבױהעגנָא ךיז טָאה הליצנ ײּב .הליענ ּוצ

 יד ןּופ ,יןחיעדוי, יד ןּופ רָאּפ ַא טלגנירעגמורַא דְלַאֹּב םיא

 ןּבָאה ײז ,ןייזהלוח.רקבמ םיא ּוצ ןעמּוקעג ןענעז סָאװ ,םיחרוא:
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 ערעײז ןיא ןּוטעגנָא + ,םיא ּוצ טזָאלעגּוצ טשינ רעמ םענייק
 .טימ ןעמַאזוצ טיוט ןייז ייּב ײז ןּבָאה םיתילט ןּוא ןעלטיק
 4 טָאג ןּופ טײקגיצ ײא יד טנָאמרעד ןענירעד לָאמַאכָאג ןוח
 ןַײז יװ יױזַא רעגיצניא ןײק ָאטשינ ןיא סע ןּוא ןײלַא זיא רע,
 ןיז ּוצ ףוס ןײק ַאטשינ ןיא סע ןּוא ,ןגרָאּברַאפ ;טיײקגיצנייא
 רעד ;ןפאשַאּב טָאה רע סָאװ ,ךַאז רעדעי ּוצ רֵגטערע רעד ;דנע
 סע זַא *,,.גנַאפנָא ןייז ּוצ ּבייהנָא ןייק ָאטשינ זיא סע ןּוא רעטשרע
 :לָאמ ןײא טגָאזעג ײז ןּבָאה ,ןעלקנוט ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה

 ײרד -- "גיצניא זיא טָאג ,טָאג רעזנוא טָאג ,לארשי ,רעה,
 יא ףייא ךיירגינעק ןייז ןּופ דובּכ רעד ןייז לָאז טּבױלעג, :לָאמ
 ןײא ןוא -- "טָאג ןיא 'ה, :לָאמ ןּביױ -- "גיּבײא ןּוא רעמ
 ףיוא ןגנעק טעװ 'ה ,טגינעקעג טָאה 'ה ,גינעק 'ה;/ :לָאמ

 טָאה סע ןיּב ,טרַאװעג לסיּבַא ןֹּבָאה ייז ."גיּבײא ןּוא רעמיא

 ןָאלּבעג ןּבַײה יז ןּוא ,ןויװאּב למיה ןפיוא ןרעטש רעד ךיז

 .,ןורּכו ןּוא ןכײצ םיצ קָאּבןסּפעש ַא ןּופ ןרָאה ַא ןיא העיקּת ַא
 ןענעז עכלעװ ,בקעי ןּוא קחצי ,םהרבַא ןרעטלע ערעײז זַא

 ,תירּב םעד ןּופ ןורּכז ןּוא ןכײצ םּוצ ,רעכּוטסַאּפ:ףָאש ןעוװעג
 םּוצ ןּוא הדקע רעד ײּב טָאג טימ ןסָאלשעג טָאה םחרכַא סָאװ
 רעטּבלַאזעג רעד ןעװ ,גָאט ןסיורג םעד ןיא ןורּכז ןּוא ןכײצ
 יד ןוא ןעײרפַאּב וצ טלעװ יד ,ןײטשפיוא טעװ טָאג ןופ
 ןיא ןּביוהפיוא ךיז םירבק ערעײז ןּופ קירוצ ןלעװ עטיױט
 .ןײרַא ןבעל ןגיּבייא

 רעד ןּוא ..,ײּב-אפ ןעװעג זיא "ןּבעגרַאפ, ןּופ גָאט רעד
 טגָאזעג ןּנָאה יי ןּואא ,ןעװעג רעמ טשינ ןזיא לאיחי 'ר יּבר

 טָאג ,ָאטשינ ןיא רע, :ךונה קיוצ םעד ףױא יװ ,םיא ףיוא
 =. ךיז ּוצ ןעמּונעגּוצ םיא טָאה

 טָאה סע םירָאװ ,ןרָאפעג ןרּופ ןענעז טכַאנ עצנַאג ַא

 י'קערש יד טניװ ןּופ ןעלגילפ יד ףיוא ןגָארטרעד דלַאּב ךיז

 רעד ןיא ןרָאװעג-ןפּוררַאפ זיא דיי:םיליהּת רעד; :העידי עכעל
 ןטימ ןעמאזּוצ ןעגנַאגעגסױא ןיא רע ,הבישי רעטשיעּביוא
 טנגעג עלַא ןּופ טײל ןעמּוקעגנָא ןענעז סע ןּוא ,"רוּפּכ:םוי

 ּגעצ ּואװ ,לסײװ טײז רערעדנַא רעד ןּופ ןּוא עצװענָאי םּורַא
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 7 -  ףײ-םיליהּת רעד

 יַאֹּב ןוא טנַאקַאּב טיירּב ןּוא טײװ ןעװעג ןזיא ןיּבר ןּופ סש

 .ןעמּוקּוצנָא טכַאנ יד ךרּוד ןזיװַאּב רָאנ טָאה סע רעװ .טמיר
 .היול רעד טימ טלײאעג ךיז טָאה ןעמ םירָאװ ,ןעמּוקעגנָא ןיא
 עטסטנַאנ ןַײז ,םילבא עגיטכיר יד ןעװעג עקַאט ןענעז ײז ןּוא

 -רעדניא סנגרַאמּוצ ,טּבעלעג ךָאד רע טָאה יײז רַאּפ .החּפשמ

 טָאה סע ,רענעגעװ טימ טגײלַאּב ןעװעג טָאטש יד זיא ירפ

 .ןעמ טָאה טגײװעג רָאנ ,רעּבײװ ןּוא ןדיי טימ טצרַאװשעג ךיז
 יװ ,םירָאװ .ןעװעג טשינ ךיוא ןעמ ןיא גירעיורט ןּוא ,טשינ

 .עננֲא רע טָאה ,ןּבירשרַאֿפ האװצ ןייז ןיא ןענופעג טָאה ןעמ
 לָאז ןעמ ןּוא רבק ןיײז ייּב ןענייװ טשינ לָאז ןעמ זַא ,טגָאז
 עניש ןיײק טשינ םיא ךָאנ לָאז ןעמ ןּוא ,ןייז:גירעיורט טשינ
 ןיא ןעמּוקפיונוצ ךיז לָאז םלוע רעד רָאנ ,ןגָאזכָאנ םיחבש

 רעד ןזיא ,ןגָאז;םיליהּת ה"הט ןײז תעשּב לָאז ןּוא שרדמה תיּב

 .צלַא טשינ רעּבָא ,שרדמה:תיּב ןיא טלמַאזרַאפ ןעװעג םלוע
 -עג ןסיורד ןיא סעגנעמ עסיורג ןענעז ,ןײגנײרַא טנָאקעג ןּבָאה
 ןענעז רעּבײװ ךיוא .םּורַא ןסַאג יד טלופעגנָא ןּוא ןענאטש

 פףיוא טגָאזעגכָאנ ןּכָאה יז ןּוא קלַאפ ליפ רעיײז ןיא ןעמּוקעג

 יתיּב ןּופ טרעהעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,םיליהּת םיקוסּפ יד סָאג רעד

 .שרדמה

 ,םיחרוא עדמערפ יד ,םיברוקמ ענייז ךיז ןּכָאה ליײװרעד

 ףךיז םיא םּורַא ,ןייז:הלוח:רקבמ םיא ןעמּוקעג ןענעז סָאװ
 ןיּבר ןטיט ןטימ ןסָאלשעגּפָא ךיז ןּבָאה ײז .ןעװעג:קסעתמ

 -עגּוצ ןטרָאד ןיהַא טשינ םעניײק ןּוא לּביטש ןיד:תיּב ןייז ןיא
 ייא ןּוא ,יײז ּוצ טרעהעג טשינ טָאה סָאװ ,טשינ םעוייק ,טזָאל

 ײײז ןענעז ,ןסָאלשענּפָא תמ ןסיורג ןטימ ךיז ןּבָאה יז רעד

 ליפ ןּוא גנַאל טרָאד ךיז ןּבָאה ןּוא ןײרַא:הוקמ ןיא ןעגנַאגעג
 טכּוזעגסיוא ןּבָאה ייז ,תומש ןיא תונוּכ טיול ,ןעװעג-לבֹוט לָאמ

 ,ןעװעג ןיא ןליװ ןייז סָאװ ,ןסיוו ןלָאז ייז ידּכ ,האװצ ןייז
 דימּת זיא סָאװ ,"למיליהּת,ת םעד ןיא ןענּופעג יז ןּבָאה ײז

 .."ןלא יִּכ םגו, קוסּפ םייּב טגײלעגנײרַא ,שיט ןייז ףיוא ןגעלעג
 .לחֹומ םיא ןלָאז עלַא זַא ,ןטעּבעג רע טָאה האוצ ןייז ןיא

 ןּוא ןעװעג;דֹובּכּביעגוּפ ןעמעװ ,הלילח ,רע טָאה רעמָאט ,ןייז
 לתֹומ ןעמעלַא זיא רע יװ יױזַא ,ןּוטעג.טכערמּוא ןעמעװ ּוצ

 ןפרַאװסױרַא ףוג ןייז לָאמ ןּביז לָאז ןעמ ןּוא ,הרומג הליהמּב
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 סָאד זַא, ,ןגָאז ןעמ לָאז לָאמ ןדעי ייּב ןוא ,הטמ רעד ןּופ
 רַאפ הרּפּכ ַא ןייז לָאז סע זַא ,המשנ ןײמ ןופ הבוטל זיא
 טײלעמירָא יד זַא ,טגָאזעג רע טָאה ךָאנ ןּוא ,."דניז עניימ
 לײװ ,הטמ ןייז ךָאנ ןײגכָאנ ןלָאז סָאװ ,עטסטנָאנ יד ןייז ןלָאז
 .רעּביא רע טָאה ײז ןוא .החּפשמ עטסטנָאנ ןייז ןענעז ײז
 רע טָאה םישוּבלמ ענייז רָאנ ,רעכעלײל ןּוא רעדמעה טזָאלעג

 ןפיוקרַאפ לָאז ןעמ ןּוא ;ןלאירזע 'ר שמש ןייז ןּבעג ןסייהעג

 לָאז ןעמ ןיא ,טָאה רע סָאװ ץלַא ןוא ּבוטש ןייז ןּופ םילּכ יד
 ןיא לודגידובּכּב רַאפרעד ןטלַאהסױא לאירזע 'ר שמש םעד
 ןַא זיא רע לײװ ,ןטלַאה-ּביל רעייז םיא לָאז ןעמ .םינקז:בשומ
 טזָאלעגרעּביא רע טָאה ןױלּב םירפס יד רָאנ ,דײ רעכעלרע
 טגָאזעגּפָא רע טָאה שרדמה-תיּב סָאד ןּוא ןיוה סָאד ,ןּוז ןייז
 .תיּב יד רַאפ הבישי ַא טרָאד ןכַאמ לָאז עכלעװ ,טָאטש רעד
 ,םידוחּב.-שרדמה

 טשינ םיא ןּבָאה ייז ,טגלָאפעג טשינ םיא ןּבָאה ייז רָאנ
 יֵעג ךיז טָאה רע יװ ,לָאמ ןּביז הטמ רעד ןּופ ןפרָאװעגסױרַא
 ,זלַאה ןייז ףױא קירטש ןייק ןּוטעגנָא טשינ ןּבָאה ןּוא ןטעּב
 סע .טלעװ רעד ףוא ןטיוט ריפ יד ןעמּוקּפָא לָאז רע ידּכ
 ןּבָאה עלַא סָאװ ,לרעדיינש סָאד עקַאט ןּבױהעגפיוא ךיז טָאה
 .לַאהעגקירּוצ ןּוא ןליטש רעייז ַא רַאפ טציא זיּב טנָאקעג םיא
 ןטשינ סייה ךיא , ; טייל ענייז רַאפ ןפּורעגסיױא טָאה ןּוא ,םענעט
 ןגָאז רימ ןּוא .עשר ַא רַאפ ןײלַא טשינ ךיז טכַאמ שטנעמ ַא
 םיא ןּכָאה ייז ןּוא - "..קידצ ַא טסיּב ּוד זַא ,ריד ףיוא תודע
 יװ ,ןעיורטש ןּביז יד ףיױא ,דרע רעד ףױא טגײלעגקעװַא רָאנ
 -ַאֹּב ןּוא סנּפָאקּוצ ןייז ּוצ טכיל ַא ןדנּוצעגנָא ןּוא ןיא ןיד רעד
 טקעדַאּב ןעמ סָאװ ,ךּוט ןצרַאװש םעד טימ טשינ םיא טקעד
 ןּבָאה ייז לייװ ,קָארּפָאלש םענעגייא ןייז טימ רָאנ ,םיתמ עלַא
 ןּופ םיא ּוצ ןרירּוצ ךיז לָאז ךַאז םּוׁש ןייק זַא ,טזָאלעגּוצ טשינ
 טכַאנ עצנַאג ַא ןּבָאה ייז .סנגייא ןייז טשינ ןיא סָאװ ,ןסיורד
 ןוא רהז-רפס ןגילייה םעד סיוא ןּוא טנרעלעג:תוינשמ םיא ןּבענ
 ןשיאעמַארַא םעד ןיא תומש ןּוא טגָאזעג תוליפּת ענעדישרַאּפ
 רעד ןיא רעדיװ ןעגנַאגעג עלַא ייז ןענעז ןעניגַאּב סנגרָאמ ,ןושל
 .הרהט סָאד ןעמינעגנײרַא ןּוא .,.ךיז ןעוועג-לבוט ןּוא ןײרַא-הוקמ
 רענייק ידּכ ,סעײנ ַא טכַאמעג טכַאנייּב טָאה ןעמ סָאװ ,טערּב
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 .רהטמ םיא ןּבָאה ןּוא ּוצרעד טרירעגּוצ - ןּבָאה טשינ ךיז:לָאז
 "!אּוח.רוהט !אוה-רוהט !אּוה-רוהט, ; ןגירשעג ךיוה ןּוא ,ןעװעג

 עצנַאג סָאד טָאה ,טרעהעג שרדמה:תיּב ןיא סע טָאה ןעמ זַא
 ,ןליר זיא רע זַא ,טגָאזעג-תודע ןּוא ןפּורעגכָאנ ןסיורדניא קלָאפ
 סרעדיינש עמּורפ סָאװ ,םיכירכּת יד ןּוטעגנָא םיא ןּבָאה יז ןּוא
 יב טנוייל רעיינ ןּופ טיינעגפיוא ןּבָאה םיליהּת-הרבח רעד ןּוּפ
 טימ .םיא טלקיװעגמּורַא ןּוא לטיק ןייז ןּוא ,םיליהּת ךעלטיּפַאק
 -עג ןּוא ןסעזעג זיא רע ןכלעוו ייּב ,שיט ןייז סיוא ןּוא .תילט ןייז
 ,ןסעגעג טָאה רע ןכלעװ ףיוא ןּוא ןּבעל עצנַאג סָאד טנרעל
 ףּוג ןייז רַאפ ןורָא ןַא ייז ןּבָאה ,חּבזמ ןייז ןעװעג ןיא סָאװ
 ןטשרעטניה םעד ןּופ זױלּב רָאנ ןענַאטשַאּב זיא סע .טכַאמעג
 םיא ייז ןּבָאה ןורָא םעד .ןיא .רעטערּב-ןטייז ייווצ יד ןּוא טערּב
 רענעדייז רעגידתּבש ןייז טימ םיא טקעדענּוצ ןּוא טגײלעגנײרַא
 .תלּבק ּוצ ןּוטעגנָא ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עצעּפישז רעסייוו
 ,שרדמה:תיּב ןיא ןגָארטעגנײרַא םיא ייז ןּבָאה ױזַא ןּוא .תּבש
 .מערפ רעד ייס ןּוא רעשימייה רעד ייס ,םלוע רעצנַאג רעד ּואוו
 .םִיליהּת ןּבָאה ןּוא שינרעטיצ סיורג ןיא ןענַאטשעג זיא ,רעד
 לָאז גיסַאּפ ןּוא ןייר טשינ ןיא סָאװ ,רענייק ידּכ ןּוא .טגָאזעג
 טכַאמעג טייל עדמערּפ יד ןּבָאה ,ןרירוצ הטמ ןייז ּוצ טשינ ךיז
 ןייז ּוצ טזָאלעגּוצ טשינ םענייק ןּוא םיא םּורַא טייק עגנע ןַא
 .ןורָא

 ןּוא טנעה ערעייז ןיא .ןורָא םעד ןעמוונעג .ןּבָאו .ייז ןּוא
 שדוקה-ןורָא םעד םּורַא תופקה ןּביז םיא טימ טכַאמעג ןּבָאה-
 יז ןּבָאה "תולעמה-ריש, םעֶד ןּוא ."ללה, טגָאזעג ןְּבָאה ןּוא-

 ּבָאה ךיא ;דוד ּוצ גנַאזעגןפוטש ַא, ;טרזהענרעּביא לָאמַאכָאנ
 ןיא ןעייג רימ זַא ,טגָאזעג רימ .טָאה ןעמ ןעו .,טדיירפעג - ךיז -
 "...זיוה סטָאג -

 ,ןפלָאהעג ליפ ױזַא טָאה רע ןכלעװ ,קלָאפ סָאד ןעוו ןּוא |
 .נָא ייז ןּבָאה ,ןיּבר ןטױט רעייז טימ ןורָא םעד ןעזרעד סָאה
 ;טגָאזעג ןּבָאה ייז ןּוא ןגָאלק ּוצ ןּוא ןענײװ ּוצ רעייז ןּביוהעג
 רענייא ןפּורעגנָא ךיז טָאה -- "זנּוא ּוטסזָאל ןעמעוו ףיוא ,יּבר,
 סע טסַאּפ, ? ןורָא םעד ןגָארטעג ןּבָאה סָאװ ,םיברּוקמ יד ןּופ
 הרות-רפס ַא טימ םּורַא;טײג ןעמ תעשּב ,ןענייװ ּוצ ןעד ךיז

 ,29 ,דיי.םיליחת רעד ,שַא םולש
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 גצנעהא טָאה ןֹּוא טעעשרַאפ קלָאפ סָאד ךיז טָאװ -- "?תופקה
 -- יה | .ןענייװ ּוצ טרעה

 ןפיוא טריפעגסױרַא ןּוא ןורָא םעד ןעמונעג ןּבָאה ייז ןּוא
 ןענעז ,האווצ ןייז ןיא טגָאזעג טָאה רע יװ יֹוזַא ןּוא ,תורבקה:תיּב
 ןעגנַאגעג ענעגַאלשעג יד ןּוא סעקילַאק יד ןּוא טײלעמירָא יד
 טייג טייקגיטכערעג יד, : טגָאזעג ןגָאה ייז ןוא הטמ ןייֵז רַאּפ
 ןעגנַאגעגכָאנ ןיא קלָאפ סָאד טשרע ןּוא ".,.םיא ראה טיוארָאּפ
 - .ייז ךָאנ

 6עי ּוצ ןלייא סקעז סָאװ ,רבק ַא ןּבָארגעג ןּבָאה ייז ןּוא

 םיא לָאז סע ידּכ ,ןענופעג טשינ תמ ןייק ךיז טָאה טייז רעד
 .ַאֹּב ןעמ ּואװ ,ץַאלּפ םעד ףיוא רָאנ ,ןייז.אמטמ טשינג רענייק
 רע טָאה ױזַא םירָאװ ,ענעסעגרַאפ יד ןּוא עמירָא יד טּבָארג -

 ,ןסייהעג
 ןּוא ּפָאט םעינ ַא ןּופ סנּברַאש ןעמּונעג ןּכָאה יז ןוא

 ןעמ יװ ,ליומ ןײז ןּוא ןגױא עגײז טקעדעגּוצ טימרעד ןּבָאה
 ןעזעג טטכעלש ןּבָאה סָאװ ,ןגיוא יד לײװ .דיײ ןדעי ּוצ טּוט

 .ןרעװ:טקעדעגוצ לָאז ,טדערעג סטכעלש טָאה סָאװ ,ליומ סָאד ןּוא -
 ,טנַאה ןייז ןיא ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ ,קַאז םעד ןּוא

 רעד ּוצ לארשי ןּופ תוליפת יד ןגָארטעג טָאה רע ןכלעװ ןיא
 רע ידּכ ,ןּבעגעגנײרַא רבק ןיא טימ םיא ןעמ טוָזה ,םימחר ןּופ לּוטש
 ןוטעג טָאה רע זַא ,טּפשמ ןטכערעג םייּב תודע ןַא ןייז לָאז

 | ,תומילשּב חוחילש ןַײז

 ןוא עגיריא סָאד ןּבעגעגּפָא דרע רעד ןּבָאה יז ןוא
 םיא ךָאנ טָאה קלָאּפ עצנַאג סָאד ןּוא רבק ןײז טקעדעגּוצ |

 טגילײהעג ןּבָאה ןוא ןיא ןיד רעד יװ ױזַא ,ןסירעג:העירק
 .רבק ןייז ייּּב ןעמָאנ.סטָאג

 טימ טישרַאפ ךָאנ ןּבַאה ײז רעדײא ןעװעג זיא סע ןּוא
 ךעלטיװק עגעּבירשאב טימ יינש ַא !לאטצג זיא ױזַא ,דרע רעד

 טָאד .טקעדעגּוצ ןצנַאגניא םיא טָאה ןוא ןיירא-רבק ןייז ןיא =
 םימחרה.רעש םּוצ םיא טימ ןטעּבעג ערעײז קלָאפ סָאד טָאה
 .טקישעג

 טלַאװעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ן?יױפעג ךיז ןּבָאה סע ןוא
 ,רעטערטרַאפטלעטש ןײיז רַאפ ןּוז ןייז ןפורסיוא רבק םײּב ַאד

 ןט.לזמ רבק םייב ןיּבר רעײז ןענָאק ןלָאו/ ײז ירצ =
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 ןעמעװ ּוצ טיונ ןּופ העש ןיא ןּבָאה לָאז קלאפ סָאד ןּוא ןשטניװ

 ןּכָאה סָאװ ,טײל עדמערפ יד רעּבָא ,ףליה ךָאנ ןדנעװ ּוצ ךיז
 ײז ןּוא טזָאלעגּוצ טשינ סע ןּבָאה ,ןעװטנ:קספתמ םיא טימ ךיז

 ןיא סע ,לארשי ןיא רעצל ןייז ןּומ טרָא ןייז; :טגָאזעג ןּבָאה

 .טרָא ןייז ןעמענרַאפ ּוצ טרעװ ןייז לָאז סָאװ ,ָאטשינ רענייק

 ןּבָאה גערּבילסײװ טיײז רענעי ןּופ טייל יד ןוּפ לייט ןעו
 *רַאפ געװ רעיײז ןענופעג ײז ןּבָאה יױֹזַא ,םײהַא טרעקענמּוא ךיז

 ,"ד ןעיוּב ּוצ ןּבױהעגנָא לָאמטסנעד טָאה ןעמ .םירוָאװ ,טלעטש

 רעײנ רעד ףיוא טצכערקעג רעײז ןּבָאה ןדיי יד ןוא .ןַאבנזיײא

 ןַא ,טדערעג ןּבַָאה תולגע.ילעּב ןּוא .ףיוא;טייטש סָאװ ,הרזג
 :טנָאזעג ןּבָאה ערעדנַא ןּוא ןְּבָאה טשינ םּויק ןײק טעװ סע
 ןּוא ףיוא;טיטש טייצ עײג ַא -- ןיז טשינ לָאז סע יװ זַאג

 קידצ ַאזַא זַא ,ןײזיואר טעװ רוד רעײנ רעד יצ ,טסײװ רעװ

 ",.םיא ןיא ןרעוװ:ןריוּבעג לָאז

 טָאה ,םלוע םעד ןשיװצ ןעװעג טרָאד ןיא רענײא רָאנ

 ; טגָאזעג רע
 ענײז טָאה רוד רעדעי -- .טשינ ךיז קערש ךיא --

 טנעמַאדנּופ רעד ןיא קידצ רעד, :טגָאזעג ןיא סע יװ !םיקידצ

 ;'טלעװ רעד ןופ

 ף ו פ




